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การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการเสริมการอาน โดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนกรุง เทพคริสเตียนวิทยาลัย  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม ใชวิธีจับสลากเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 2 หองเรียน มี
จํานวนนักเรียนหองเรียนละ 28 คน ซ่ึงจัดระบบหองเรียนแบบคละความสามารถ รวมทั้งสิ้น 56 คน แลว
ทําการสุมอยางงายอีกครั้งเพื่อจัดเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียน กลุมทดลอง
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นอกเวลาตามความสามารถและความสนใจของแตละคน รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมการอาน และกลุม
ควบคุมไดรับการเสริมการอาน โดยไมใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา 
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การวิเคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรทดสอบคาเฉลี่ยพัฒนาการดานการอานกอนและหลังการ

ทดสอบโดยใชสถิติแบบไมเปนอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples) และทดสอบคาเฉลี่ย
พัฒนาการดานการอานระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชสถิติที่แบบอิสระจากกัน (t-test for 
Independent Samples) 
 
 
 
 



 ผลการวิจัยพบวา 
1. กลุมทดลองที่ไดรับการเสริมการอาน โดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา ซ่ึงจัดให 

นักเรียนอานหนังสืออานนอกเวลาตามความสามารถและความสนใจของแตละคน รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริม
การอาน มีพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการเสริมการอาน โดยไมใช
โปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
 2. หลังการทดลอง นักเรียนกลุมทดลองมีพัฒนาการดานการอานสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่กลุมควบคุมไมพบความแตกตางในการอาน 
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The purpose of this study was to study the development of Prathomsuksa 5 students’  

reading ability through an extensive reading programme.The study group consisted of 56 
Prathomsuksa 5 students attending Bangkok Christian College during the first semester of the 
2006 academic year. They were simply randomized and divided into an experimental group and 
a control group with 28 students in each group. The experimental group was given the extensive 
reading together with the support of an extensive reading programme which allows students to 
read according to their ability and interests as well as participate in the reading activities whereas 
the control group was given only the extensive reading. 
  

The research instruments used in this study were 
1. graded readers 
2. supporting extensive reading activities 
3. a placement test (Pre-test and Post-test) 
4. a reading record sheet 
5. activities’ behavior observation sheet 
6. a reading’s behavior observation sheet 
7. a questionnaire 
 
The findings of this study revealed that : 
1. The reading ability of the experimental group supported with extensive reading 

programme which allows students to read according to their ability and interests as well as 
participate in the reading activities , when compared with the group given the external reading 
only, was significantly higher at the.01 level.  

2.      The reading ability of the experimental group,after an experiment,was significantly  
higher at the .01 level,whereas the reading ability of the control group was unchanged. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การอานถือวามีความสําคัญกับนักเรียนเน่ืองจากเปนพ้ืนฐานที่สําคัญที่นําไปสูกระบวนการ
การเรียนรูดานตางๆ ทั้งทางดานวิชาการ ขอมูลขาวสาร และความบนัเทิง 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของกรมวิชาการ (กรมวิชาการ. 2540 : 17) พบวา 
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาตอนปลายตองไดรับการปรบัปรุง 
ดังจะเห็นไดจากที่หลักสูตรกําหนดใหมีการอานทั้งในหองเรียนและสงเสริมการอานนอกหองเรียน 
แมจะมีการใหความสําคัญดานการอานจากสภาพการณที่เปนอยูพบวาทักษะการอานของผูเรียนยงั
ไมปรากฏผลประเมินที่นาพอใจ ในทางปฏิบัติแสดงวาการอานในหองเรียนยังไมเพียงพอกับการ
พัฒนาทักษะทางดานการอานของนักเรียน ดังน้ันการอานหนังสือนอกเวลาจึงเปนอีกทางหนึ่งที่ชวย
พัฒนาการอาน สกอตต คอนเลย (Scott Conley, 2005) กลาววา การอานหนังสืออานนอกเวลาเปน
การเพิ่มความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ิมระดับความสามารถในการอาน
ของนักเรียนใหสูงขึ้น รวมทั้งนักเรียนมีความเร็วในการอานเพิ่มขึ้นดวย คราเชน (Krashen. 1986) 
กลาววา การอานหนังสืออานนอกเวลานาํไปสูการพัฒนาภาษา สอดคลองกับบราวน (Brown. 2000) 
กลาววา ผูเรียนไดอานหนังสือมากก็ยิ่งเกิดความชํานาญ  
 อยางไรก็ตามปญหาที่พบจากการอานหนังสืออานนอกเวลาคือ นักเรียนยังไมมีความรูสึก
ชอบการอาน เน่ืองจากผูสอนเปนผูกําหนดหนังสืออานนอกเวลาเพียงเลมเดียวและมีแบบทดสอบ
เพ่ือวัดการอาน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางของนกัเรียน นอกจากนี้ผูสอนไมจัดหากิจกรรมที่
สามารถจูงใจนักเรียนซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย จากการคนควาและงานวิจัย
เกี่ยวกับการอานหนังสืออานนอกเวลา แวริ่ง (Waring. 2000 : 2) พบวา การอานหนังสืออานนอก
เวลานอกจากชวยใหนักเรียนไดทบทวนสิง่ที่เรียนรูในชัน้เรียนแลว การอานหนังสือเปนจํานวนมาก
ตามความสามารถของนักเรียนแตละคน จะทําใหการอานมีประสิทธิภาพเนื่องจากนักเรียนไดเลือก
สิ่งที่ตนเองตองการอาน สอดคลองกับ โคลิน (Colin. 1995 : 329) ซ่ึงใหความเห็นวา การอานหนังสือ
อานนอกเวลาที่อยูในระดับความสามารถของตนเองโดยปราศจากคะแนนการทดสอบ จะเปนวิธีที่
พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี  
 นอกจากการอานตามระดับความสามารถแลวการจัดกิจกรรมเสริมการอานเปนอีกวิธทีี่จะ
ชวยพัฒนาทกัษะการอานของนักเรียน กิจกรรมการสอนหนังสืออานนอกเวลาในชั้นเรียนจะเปน
กิจกรรมที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจบทอานและฝกทักษะทางภาษาอื่นๆนอกเหนือจากการอาน  
กรีนวูด (Greenwood. 1998) ไดทดลองใชกิจกรรมการสอนหนังสืออานนอกเวลากบัผูเรยีนใน
โรงเรียน Country High School เมืองเคลมสฟอรด โรงเรียน Pagoulatou – Vlachou School ณ 
กรุงเอเธนส โดยจัดกิจกรรมกอนการอาน กิจกรรมระหวางการอาน และกิจกรรมหลังการอาน ซ่ึง
เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  และพบวานักเรียนสามารถใชภาษา 
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ทั้งแบบเสนอขอเท็จจริงและแบบที่แสดงความคิดเห็นสวนตวั เรนันยา และจาคอบส (Ranandya; 
Rajan; & Jacobs. 1999 : 43 - 51) ไดวิจัยเรื่องการอานหนังสือนอกเวลากับนักศึกษาเวียดนาม
จํานวน 47 คน โดยจัดโปรแกรมการอานหนังสือนอกเวลาใหนักศกึษาเลือกอานหนังสือจํานวน 20 
เลม หรือ จํานวนประมาณ 800 หนา เปนเวลา 2 เดือน โดยมีกิจกรรมหลังการอานคือ การสรุปเน้ือ
เรื่องและการแลกเปลีย่นความรูในเรื่องที่อานสัปดาหละ 1 ครั้ง และพบวา นักศกึษามีพัฒนาการดาน
ทักษะการอานเพ่ิมขึ้น และจํานวน 40 เปอรเซ็นต อานหนังสือจํานวนหนามากกวาที่กาํหนด 
นอกจากนี้ เมสัน และคราเชน (Day;& Bamford. 2000 : 87 - 88; citing Mason; Krashen. 1997) 
ทําการทดลองการใชโปรแกรมหนังสืออานนอกเวลากบันักศึกษามหาวิทยาลัยในญ่ีปุน และพบวา 
นักศึกษาพัฒนาทางดานเจตคติ และมีความกระตือรือรนมากขึ้น  
 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเปนโรงเรียนหนึ่งที่มีการสงเสริมการอาน โดยมีการจัด 
รูปแบบการอานหนังสืออานนอกเวลาใหนักเรียนไดเลอืกอานหนังสือจากศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
ที่สอดคลองกับหนวยการเรยีน นักเรียนสามารถเลือกหนังสืออานตามความสนใจของตนและแบบ
ตรวจสอบความเขาใจในเรือ่งที่มีให โดยการประเมินผลใชวิธใีหนักเรียนทํารายงานตามหัวเรื่องของ
หนังสือที่เลือกอาน อยางไรก็ตามกิจกรรมดังกลาวเปนเพียงทางเลือกสําหรับคร ู  เทานั้น ครูอาจใช
วิธีการสงเสรมิการอานหนังสืออานนอกเวลาที่แตกตางไปก็ได ทั้งน้ียังไมมีการประเมินวาวิธใีดชวย
พัฒนาทักษะการอานของนักเรียนหรือไม อยางไร  
  จากเอกสารและงานวิจัยเกีย่วกับการจัดโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลาที่
กลาวมาแสดงใหเห็นวา การจัดใหนักเรียนไดเลือกหนังสืออานตามความระดับความสามารถและ
ความสนใจโดยมีการจัดกิจกรรมการอานเสริมใหนักเรยีน จะชวยพัฒนาทักษะการอานและเจตคติ
ของนักเรียน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําเอาแนวทางดังกลาวเขาไปพฒันาใหรูปแบบการสงเสริมการอาน
หนังสืออานนอกเวลาของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย เพ่ือใหเกิดโปรแกรมการอานหนังสือ
อานนอกเวลาที่สามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางเปนระบบ อีกทั้งจะนํา 
ไปสูการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนอยางเปนรูปธรรมตอไป 
 
ความมุงหมายของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาผลการใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5 ในการเสริมการอานเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 
ความสําคญัของงานวิจัย 
 ผลจากการวิจัยในครั้งน้ีจะเปนแนวทางใหครูผูสอนภาษาอังกฤษไดมีการจัดรูปแบบการ
อานหนังสืออานนอกเวลาทีต่อบสนองความตองการของนักเรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางดาน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร ไดแก นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 4 หอง รวมทั้งสิ้น 224 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 หอง รวมทั้งสิ้น 56 คน ที่
ไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก แลวแบง
จํานวนนักเรียนในหองเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง กลุมละ 28 คน และกลุมควบคุม    
กลุมละ 28 คน  
 กลุมทดลอง ไดรับการเสริมการอานโดยมีการจัดโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา 
 กลุมควบคุม ไดรับการเสรมิการอานโดยที่ไมมีการจัดโปรแกรมการอานหนังสืออานนอก
เวลา 
 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 การทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยใชเวลาในการทดลองในชั่วโมงเรียนปกติ 1 คาบ/สัปดาห เปน
ระยะเวลา 8 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 8 คาบ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549  
 
 นิยามศัพทเฉพาะ  
 1. การเสริมการอาน หมายถึง การที่ผูสอนสงเสริมใหนักเรียนไดอานหนังสืออานนอก
เวลาเพื่อนักเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานการอาน อยางนอย 1 เลมตอสัปดาห 
 2. โปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา หมายถึง การเสริมการอานโดยจัดให
นักเรียนไดอานหนังสือตามลําดับความสามารถทางการอานและความสนใจของนักเรียนแตละคน 
และมีกิจกรรมเสริมการอานหนังสืออานนอกเวลาทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 3. หนังสืออานนอกเวลา หมายถึง หนังสือที่เขียนที่มีจุดประสงคเฉพาะสําหรับนักเรียน
ภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน โดยใชไวยากรณและคําศพัทหลักเปนตวับงชี้ระดับความ
ยากงาย โดยแบงออกเปน 7 หมวดหมู คือ เรื่องจริงและสารคดี อาชญากรรมและลึกลับ ตื่นเตนและ
ผจญภัย จินตนาการเชิงวิทยาศาสตรและอนาคต สัตว วัฒนธรรมและสังคม และเรือ่งอ่ืนๆ 
 4. กิจกรรมเสริมการอานหนังสืออานนอกเวลา หมายถึง กิจกรรมประกอบการอาน
หนังสืออานนอกเวลาทีค่รูจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและสรางแรงจูงใจในการอาน 
ประกอบดวย กิจกรรมกอนการอาน กิจกรรมระหวางการอาน และกิจกรรมหลังการอาน 
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 5. ทักษะการอาน หมายถึง ความเขาใจในบทอานโดยที่นักเรียนสามารถตีความของ 
เน้ือเรื่องและเลือกคําตอบทีถู่กตองและเหมาะสมกับเนือ้เรื่องได ทั้งน้ีโดยที่ประเมินจากแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอานที่ผูวิจัยสรางขึน้ 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสําคัญในการจัดโปรแกรมการอานหนังสือนอกเวลา 

    1.อานหนังสือที่นักเรียนมีความสนใจ หลากหลาย และตรง
ตามความสามารถของผูเรียนแตละคน 
    2.อานนอกหองเรียน โดยใชศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
    3.จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน (กิจกรรมกอนการอาน 
ระหวางการอาน และหลังการอาน) 
    4.มีใบบันทึกการอาน โดยใหผูเรียนบนัทึกความกาวหนา
ของตนเอง  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
     1. นักเรียนมีพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษและมี     
ความสนใจในการอานภาษาอังกฤษดีขึ้น 
    2. ครูผูสอนสามารถนําวิธีการใชโปรแกรมการอานหนังสือ     
นอกเวลาผนวกเปนสวนหนึง่ของการจัดการเรียนรู  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในทักษะการอานของผูเรียน 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 กลุมทดลองมีพัฒนาการดานความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษหลังจากไดรับ
การเสริมการอาน โดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลาสูงกวากลุมควบคมุ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี   ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ โดยมี
รายละเอียดการดําเนินงานวิจัย ดังน้ี 
 1. เอกสารที่เกี่ยวกับการอาน 
  1.1 ความหมายของการอาน 
  1.2 องคประกอบของการอาน 
  1.3 ประเภทและวธิีการอาน  
  1.4 การจัดกิจกรรมการอาน 
  1.5 การประเมินผลการอาน 
 2. เอกสารเกี่ยวกับการอานหนังสืออานนอกเวลา 
  2.1 ความหมายของการอานหนังสืออานนอกเวลา 
  2.2 การเลือกหนังสืออานนอกเวลา 
  2.3 การสอนอานแบบหนังสืออานนอกเวลา 
  2.4 กลวิธใีนการอานหนังสืออานนอกเวลา 
  2.5 การจัดโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลาในโรงเรียน 
  2.6 กิจกรรมเสริมการอานหนังสืออานนอกเวลา 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการอานหนังสืออานนอกเวลา 
  3.1 งานวิจัยในประเทศ 
  3.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
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1. เอกสารที่เก่ียวกับการอาน 
 1.1 ความหมายของการอาน 
      ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหคํานิยามของการอาน ดังน้ี 
  วรรณี โสมประยูร (2544 : 121) กลาววา การอานหมายถึงกระบวนการทางสมองโดย
การใชัสายตาในการสัมผัสตัวอักษรและสัญลักษณตางๆจากนั้นไดมีการแปลออกมาเปนความหมาย
ที่ผูเขียนสามารถสื่อสารใหผูอานเขาใจตรงกัน สอดคลองกับ สมุทร เซ็นเชาวนชิ (2542 : 9) และ 
แลพพ และ ฟลัด (Lapp & Flood. 1986 : 5 - 6) ซ่ึงกลาวไววา การอานเปนกระบวนการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูอานกับผูเขียน โดยที่ผูอานจะตองอานและตีความโดยตั้งสมมติฐานและประเมินสิ่งที่ไดอาน
ออกมาเปนคําหรือประโยคในที่สุด 
  รูบิน (Rubin. 1993 : 5 - 6) และ เดย กับ แบมฟอรด (Day & Bamford. 1998 : 12) 
กลาววา การอานเปนกระบวนการที่ซับซอนโดยที่ผูอานจะตองนําขอความมาผสมผสานกับประสบการณ
เดิมเพ่ือทําใหผูอานเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อสาร ซ่ึงคลายคลึงกับความคิดของวิดโดสัน 
(Widdowson. 1979 : 174) และนัทเทลิ (Nuttall. 1982 : 4   5) ซ่ึงกลาววา กระบวนการอานเปน
การสื่อสารระหวางผูอานและผูเขยีน ซ่ึงผูเขียนจะเปนผูถายทอด ความคิด ความรูสึกออกมาเปน
สัญลักษณ หรือตัวอักษร โดยที่ผูอานจะเปนผูที่ตีความ ขอความหรือสัญลักษณที่ผูเขียนไดถายทอด
ออกมา ตลอดจนอารมณที่แฝงอยูในเรื่องที่ผูเขียนตองการจะบรรยายอีกดวยเชนกัน 
  จากความหมายที่นักการศกึษาไดกลาวไวขางตน สรุปไดวา การอานเปนกระบวนการ
ที่ซับซอนและเปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูอานและผูเขยีนโดยอาศัยตัวอักษรเปนสื่อกลาง 
ซ่ึงผูอานจะตองแปลขอความโดยอาศัยกระบวนการทางความคิด ความรู ภาษาและประสบการณ
เดิมของผูอานเพื่อทําใหผูอานสามารถเขาใจขอความทีผู่เขียนไดสื่อออกมาไดตรงกัน นอกจากนี้มี
นักการศึกษาบางทานใหคํานิยามขององคประกอบการอานดังที่จะกลาวตอไป 
 
 1.2 องคประกอบของการอาน 
       การอานที่มีประสิทธภิาพ ตองอาศัยองคประกอบหลายๆ อยาง มีนักการศึกษาบาง
ทานไดกลาวถึงองคประกอบของการอานไวดังน้ี 
  แฮรริส และ สมิธ (Harris & Smith. 1986 : 227-231) และ วลิเลี่ยม (Williams. 1994 
: 3-11) กลาวถึงองคประกอบของการอาน ดังน้ี 
    1. ประสบการณเดิมของผูเรียน (Background experience) ถาผูเรียนมีประสบการณ
เดิมมากก็สามารถทําใหผูอานเขาใจขอความที่ผูเขียนไดกลาวไวไดงายขึ้น 
    2. ความสามารถทางภาษา (Language ability) ถาผูอานมีพ้ืนฐานทางดานภาษาจะ
สามารถทําใหผูอานสามารถเขาใจโครงสรางของประโยค สํานวน คําศัพท และเนื้อเรื่องที่อานไดดี
ยิ่งขึ้น 
  3. ความสามารถทางการคดิ (Thinking ability) ผูอานจะสามารถเขาใจเรื่องที่อานได
จะตองใชความสามารถทางความคิด เพ่ือใหเขาใจความคิดรวบยอดของเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้น 
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  4. ความสนใจตอสิ่งที่อาน (Affection) ถาผูอานมีทัศนคติที่ดีตอเรื่องที่อาน ก็จะทําให
งายตอการอานเรื่องนั้นๆ 
  5. จุดประสงคในการอาน (Reading purpose) ถาผูอานมีจุดประสงคในการอานก็จะ
ทําใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินและเขาใจเนื้อเรื่องไดงายขึ้น 
  สรุปไดวา การอานที่จะทําใหผูอานสามารถประสบความสําเร็จไดน้ัน จะตองอาศัย
องคประกอบหลายๆ อยาง เชน ประสบการณเดิม ความสนใจ ความสามารถทางภาษาและ
จุดประสงคในการอาน องคประกอบดังกลาวนี้จะทําใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องที่อานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  นอกจากนั้น ความเขาใจในการอาน ถือวาเปนจุดหมายที่สําคัญของการอาน เน่ืองจาก
จุดหลักของการอานคือผูอานสามารถเขาใจขอความทีผู่เขียนไดถายทอดออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (Williams. 1994 : 2 - 3; Gunning. 1992 : 188; Rubin. 1993 : 194) ความเขาใจในการอาน
คือความสามารถในการทําความเขาใจภาษาเขียน ซ่ึงถือเปนวัตถปุระสงคหลักของการอาน สมุทร 
เซ็นเชาวนชิ (2542 : 73) กลาววา ผูอานสามารถที่จะเขาใจขอความที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดเทาที่จะทําได ความสามารถในการที่จะเขาใจขอความทีอ่านนั้นผูอานจะตองมีพ้ืนฐานทาง 
ดานการศึกษา ประสบการณตางๆ หลายๆดานของแตละคนเปนองคประกอบที่สําคัญของการอาน 
ถาผูอานอานขอความไมเขาใจก็อาจจะกลาวไดวาการอานที่แทจริงยังไมเกิดขึ้น 
  จากที่นักการศึกษากลาวมาขางตน สรุปไดวา ความเขาใจในกระบวนการอานทีผู่อาน
ไดประสบการณเดิมเปนองคประกอบที่สาํคัญในการทาํความเขาใจในสิ่งที่อาน ดังน้ันถาผูอานอาน
ขอความนั้นๆไมเขาใจก็จะไมใชการอานที่แทจริง น่ันหมายความวา ถาผูอานไมสามารถเขาใจ
ขอความที่อานนั้นๆไดก็ไมสามารถเขาใจถึงจุดประสงคของผูเขียนได นอกจากนี้มีนักการศึกษาบาง
ทานใหคํานิยามของประเภทและวิธีการอานดังที่จะกลาวตอไป 
 
 1.3 ประเภทและวิธีการอาน 
        จุดประสงคของการอานของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน บางคนอานเพื่อความบนัเทิง 
บางคนอานเพื่อหาขอมูลเพ่ือการคนควา มีนักการศึกษาหลายทาน เชน สมบัติ จําปาเงนิ และ 
สําเนียง มณีกาญจน (2531 : 11 - 12); กัลยา ยวนมาลัย (2539 : 12); และ สมุทร เซ็นเชาวนิช 
(2542  : 3) ไดแบงประเภทของการอาน ดังน้ี 
               1. การอานเพื่อการศึกษา (Work study type reading) คือการอานที่มีจุดประสงคและ
ครอบคลุมเน้ือหามากที่สุด 
     2. การอานเพื่อการบันเทิง (Recreatory reading) คือการอานตามความพอใจ เพ่ือ
ความผอนคลาย และไมเนนเนื้อหาเทาทีค่วร 
     วรรณี โสมประยูร (2544 : 127 - 128) ไดแบงการอานออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
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     1. การอานออกเสียง (Oral reading) คือการอานโดยใชวธิีการกวาดสายตาและอาน
ออกเสียงโดยที่ขอความที่อานนั้นจะตองมีความตอเน่ือง และสามารถอานเวนวรรคตอน การเนนคํา
ไดอยางถูกตองในหลักการอาน 
     2. การอานในใจ (Silent reading) การอานแบบไมเปลงเสียงออกมา แบงไดออกเปน  
7 แบบ ดังน้ี 
         2.1 การอานแบบคนควาหาความรู  
                   2.2 การอานแบบหารายละเอียดทุกขั้นตอน เชน อานลําดับเหตุการณ 
                   2.3 การอานแบบหารายละเอียดเพื่อการปฏิบัติ เชน อานคูมือการพับกระดาษ 
                   2.4 การอานแบบจับใจความสําคัญ เชน อานบทความ 
                   2.5 การอานแบบวเิคราะหเพ่ือหาเหตุผล เชน อานขาวประจําวัน 
                   2.6 การอานแบบไตรตรองเพื่อหาขอเท็จจริง เชน อานโฆษณาชวนเชื่อ 
                   2.7 การอานแบบคราวๆ เชน อานชื่อสถานที่ตางๆ 
 
    สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 106 - 119) และ เกรลเลท (Grellet. 1995 : 4) ไดกลาวถึง
วิธีการอานที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปในแนวเดียวกัน ดังน้ี 
              1. การอานแบบเปดผานไปอยางรวดเร็ว (Skimming) คือ การอานแบบขามคําซึ่งเปน
วิธีการอานอยางรวดเร็ว เพ่ือจับประเด็นที่สําคัญของเรื่องที่อาน 
    2. การอานที่ตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง (Scanning) คือ การอานแบบกวาดสายตา 
ซ่ึงเปนวิธีการอานอยางคราวๆ โดยมีจุดประสงคที่จะคนควาหาขอมูลหรือคําตอบเฉพาะสําหรับบาง
คําถามเทานัน้ 
  3. การอานเพื่อหารายละเอียด (Thorough reading) ผูอานจะตองมีความเขาใจ
รายละเอียดปลีกยอย แตไมใชทุกคํา 
            4. การอานเชิงวิจารณ (Critical thinking) เปนทักษะการอานระดับสูง เน่ืองจากผูอาน
จะตองใชประสบการณเดิมมาสนับสนุนหรือโตแยงขอเขียนนั้นๆ โดยที่ผูอานมีปฏิกิริยาตอขอเขยีน  
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ผูอานจะตองตั้งจุดประสงคของการอานในแตละครั้งวาอานเพื่อ
อะไร อานทําไม และอานเพื่อจุดประสงคใด ถาผูอานสามารถตอบคําถามจากที่กลาวมาขางตนได 
ผูอานจะสามารถบรรลุจุดประสงคในการอานและจะประสบความสําเรจ็ในการอานในที่สุด นอกจากนี้
มีนักการศึกษาบางทานใหคาํนิยามของการจัดกิจกรรมการอานดังที่จะกลาวตอไป 
 
 1.4 การจัดกิจกรรมการอาน 
         นักการศึกษาบางทานไดกลาวถึงแนวทางการใชกิจกรรมเพื่อสอนการอานดังน้ี 
   สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 87 - 88) กลาวถงึขั้นตอนการใชกิจกรรมเพื่อสอน
การอาน ดังน้ี 
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                1. ตั้งวัตถุประสงค ผูสอนควรตั้งวตัถุประสงคในแตละกิจกรรมใหชัดเจนเพื่อที่
ผูเรียนสามารถเขาใจในสิ่งที่ตนเองกําลังจะทําในกิจกรรมนั้นๆ 
  2. การดําเนินการสอน ผูสอนควรดําเนินการสอนตามวัตถุประสงค อีกทั้งผูสอนควรใช
สื่อมาชวยในการสอนเพื่อทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
  3. การฝกอาน เปนขั้นตอนที่ฝกใหนักเรียนอานจับใจความ  โดยที่นักเรียนสามารถ
อานขอความและสามารถสือ่สารกับคนอื่นๆไดอยางถูกตอง 
  4. การถายโอน เปนการนําวัตถุประสงคปลายทางจากสิ่งที่เรียนไปใชในชวีิตประจําวัน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม น่ันหมายถึงผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ตนเองเรียนไปปรับใชในชวีิต 
ประจําวันไดอยางมีประสิทธภิาพ 
               สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 178 – 179) และวิลเลี่ยม (Williams. 1994 : 37 - 40) 
กลาวถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอน การอาน ดังน้ี 
  1. กิจกรรมกอนการอาน (Pre – Reading Activities) เปนการกระตุนใหผูเรยีน ใช
ความรู ความคิด และคาดการณลวงหนาวาผูเขียนจะกลาวอะไรถึงเรือ่งที่จะอาน ซ่ึงผูสอนควรเตรียม
กิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรยีน  
  2. กิจกรรมระหวางการอาน (While – Reading Activities) เปนการใหผูเรียนทราบ
จุดมุงหมายในการอานกอนแลวคอยหาขอมูล ซ่ึงผูสอนอาจจะตั้งคําถามเพื่อใหผูเรียนคาดการณ
ลวงหนาวาจะเกิดอะไรขึ้นในบทเรียนนั้นๆ  
  3. กิจกรรมหลังการอาน (Post – Reading Activities) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดนํา
ขอมูลหลังจากการอานเพื่อนําไปใชในการทํากิจกรรม โดยการนําขอมูลมาแลกเปลี่ยน หรือนําขอมูล
ที่ไดรับมาแสดงความคดิเห็น  
  จากที่กลาวมาขางตน สรปุไดวา ในการจัดกิจกรรมการอานสามารถจัดเปน กิจกรรม
กอนการอาน กิจกรรมระหวางการอาน และกิจกรรมหลังการอาน ผูสอนควรตระหนักและเห็น
ความสําคัญขัน้ตอนในการจัดกิจกรรมการสอนอาน ซ่ึงชวยใหนักเรียนไดฝกคิดและใชความรูกับ
บทเรียนที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้มีนักการศึกษาบางทานใหคํานยิามของการประเมิน 
ผลการอานดังที่จะกลาวตอไป 
 
 1.5 การประเมินผลการอาน 
  วาเลตต และ ไดสิค (อัจฉรา วงโสธร. 2538 : 15; อางอิงจาก Valette & Disick. 
1972) กลาวถงึการประเมินผลการอานซึ่งประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ขั้นกลไก คอืการอานออกเสียง  
  2. ขั้นความจํา คืออานขอความ และสามารถทองจําได 
      3  ขั้นถายโอน คือการนําความรู และความจํามาใชอานในขอความใหมๆได อีกทั้งยัง
สามารถนําสิ่งที่อานมาประยุกตใชในชวีติประจําวันได 
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  4. ขั้นสื่อสาร คืออานโดยเสรี เพ่ือจับใจความสําคัญและสามารถถายทอดออกมา
เปนคําพูดได  
  5. ขั้นวิพากษวิจารณ คือผูเรียนตองสามารถตีความ และสามารถวิเคราะหสิ่งที่ผูเขยีน
ไดถายทอดออกมาอยางถูกตอง 
     นอกจากนี้ อัจฉรา วงศโสธร (2538 : 154 - 155) กลาววา การประเมินทักษะการอาน
สามารถใชเกณฑกําหนดตามสวนประกอบของภาษาแบบแยกยอย และเกณฑกาํหนดความสามารถ
ในการรับสาร หรือใชทั้งสองเกณฑเขาดวยกัน ดังน้ี 
  1. ความรูดานคําศัพท สามารถเขาใจคาํศัพทและการใชคําศัพท 
  2. ความรูดานไวยากรณ สามารถใชความรูดานไวยากรณไดถูกตอง  
      เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานแบบรวม มีดังน้ี  
               1. ความสามารถเรียบเรยีงความ คือการสามารถเขาใจและตอบคําถามที่เรียบเรยีง
ใหมไดอยางถูกตอง และยังคงใจความเดมิอยู หรือเรียงลําดับขอความได 
       2. ความสามารถอานขอมูลที่เปนรายละเอียด สามารถโยงรายละเอียดใหเกี่ยวของกับ
ใจความสําคญัของเรื่องได 
       3. ความสามารถอานจับใจความสําคัญ คอืการอานที่สามารถจับหัวเรื่องและใจความ
สําคัญของเรื่องที่อานได 
       4. ความสามารถวิเคราะหและประเมินความสัมพันธของเนื้อความและสุนทรียศาสตร
ของการใชภาษาสามารถใชความรูทางดานไวยากรณภาษาอังกฤษ ความเขาใจในสิ่งที่อาน การ
วิเคราะห ตลอดจนสามารถประเมินสิ่งทีอ่านมาไดอยางมีเหตุและผล 
       จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การประเมินผลการอานถือวามีความสําคัญ เน่ืองจาก
ผูสอนสามารถประเมินความสามารถการอานของนักเรียนรวมทั้งพัฒนาการทางดานการใชภาษาองักฤษ
ตามความสามารถของแตละคน  
 
2. เอกสารเก่ียวกับการอานหนังสืออานนอกเวลา 
 2.1 ความหมายของการอานหนังสืออานนอกเวลา   
  ริชารดส; แพลท; และ แพลท (Richards; Platt; & Platt. 1992 : 133) กลาววา การ
อานนอกเวลาคือการอานหนังสือที่มีจํานวนมาก เพ่ือพัฒนาทักษะการอานอีกทั้งเพ่ือสงเสริม
ความชอบในการอานอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ แวริ่ง (Waring. 2000 : 6) ที่กลาววาถาผูเรียนไดอาน
เรื่องที่ตนเองสนใจ จะทําใหการอานไมมีปญหายุงยาก อีกทั้งยังเสริมความมั่นใจใหแกผูเรียนอีกดวย 
(Mutoh; & Bamford. 1998 : Online)  
   วิลเลี่ยม แกรบ (William Grab. 1991 : 396) กลาววา การอานนอกเวลา คือ การใช
เวลาในการอานเพื่อใชในการสรางคําศัพทและไวยากรณซ่ึงเปนการพัฒนาหรือเพ่ิมพูนความรูเดิมที่
มีอยู อีกทั้งปรับปรุงทักษะทางความเขาใจตางๆ และเสรมิความมั่นใจใหกับผูอานมากยิ่งขึ้น 
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  จากคํานิยามของการอานนอกเวลาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การอานนอกเวลา
คือการที่ผูอานไดเลือกหนังสือตามความสนใจและตามความสามารถของแตละบุคคล ซ่ึงวธิีการนี้จะ
ทําใหผูอานมีนิสัยรักการอาน และสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 
นอกจาก น้ีมีนักการศึกษาบางทานใหคํานิยามของการเลือกหนังสืออานนอกเวลาดังที่จะกลาวตอไป 
 
 2.2 การเลือกหนังสืออานนอกเวลา 
  นักการศึกษาหลายทานไดใหเกณฑการเลือกอานหนังสือนอกเวลาดงัน้ี  
  ฮิล (Hill. 1992 : 73 - 74) กลาววาสิ่งที่ควรพิจารณามีดังตอไปน้ี 
  1. วัยของนักเรียน ผูสอนควรคํานึงถึงวยัของผูเรียน โดยการเลือกกิจกรรมหรือ
หนังสือที่เหมาะสมกับนักเรยีน 
  2. ความหลากหลายของเนือ้เรื่อง ผูสอนควรเตรียมเร่ืองที่มีความหลากหลาย เพ่ือ
กระตุนใหนักเรียนรูสึกอยากอานหนังสืออานนอกเวลามากขึ้น 
  3. ความหลากหลายของฉากในเนื้อเรื่อง ผูสอนควรคัดสรรเรื่องที่มีความหลากหลาย
ของฉาก มิใชมีเพียงแคฉากเดียว อันจะสงผลใหผูเรียนเกิดความเบือ่หนาย และเสียอรรถรสในการ
อานได 
  4. ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของนักเรียน ผูสอนควรคัดสรรเนื้อหาที่สอดคลองกับ
วัฒนธรรมของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานเนื้อเรื่องนั้นๆไดเขาใจไดงายยิง่ขึ้น เน่ืองจาก
นักเรียนสามารถนําประสบการณเดิมมาประยุกตใชกบัเรื่องที่อานได ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจ
เน้ือหาที่อานไดดียิ่งขึ้น 
  เดย; และ แบมฟอรด (Day; & Bamford. 1998 : 58, 97) ไดกลาววา นักเรยีนตองการ
อานเนื้อเรื่องที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง ซ่ึงผูสอนตองพิจารณาจากคําถาม 3 ขอ ดังน้ี 
  1. สื่อการอานนี้ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจหรือไม 
  2. นักเรียนมีความรูเดิมมากนอยเพียงใด 
  3. การอานนั้นจะเปนประสบการณที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนหรือไม 
            แวริ่ง (Waring. 2000 : 131) กลาววา หนังสืออานนอกเวลาทีน่าสนใจนั้นควรเปน
หนังสือที่ผูเรียนสามารถอานในอัตราความเร็วเทากบัหรือมากกวา 80 คําตอนาที ฮิล (Hill. 1992 : 
73) และ นัททอล (Nuttall. 2000 : 131) กลาววา หนังสืออานนอกเวลาควรมีลักษณะดึงดูดนักเรียน 
ดวยรูปแบบของสีสัน การใชภาพประกอบ ตัวอักษร ยิ่งไปกวานั้นภาษาที่ใชควรเหมาะสมกับระดับ
ผูเรียน (Nuttal. 2000 : 131) การเลือกหนังสืออานนอกเวลานั้นควรจะแนะนําหนังสือที่มีทั้งความ
ยากและงายเพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกสรรหนังสืออานนอกเวลาไดตามความสามารถของตนเอง 
เน่ืองจากผูสอนควรจะใหอิสระแกนักเรียนในการเลือกความยากงายของหนังสืออานนอกเวลาเพือ่ให 
นักเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานการอานภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง
นักเรียนก็จะมีความสุขกบัการอานหนังสืออานนอกเวลาในขณะเดียวกัน 
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  จากที่กลาวมาขางตน สรปุไดวา การเลือกหนังสืออานนอกเวลาควรคํานึงถึงระดับ
ความรูของผูเรียน ความสามารถของนักเรียน เน่ืองจากนักเรียนแตละคนจะมีความสามารถไม
เทากัน ถึงแมวานักเรียนจะอยูระดับชั้นเดียวกันก็ตาม นอกจากนี้ รูปแบบของหนงัสืออานนอกเวลา
ควรมีรูปแบบที่ดึงดูดใจผูอาน เชน สีสัน รูปแบบ ตวัอักษร และการจัดรูปเลม เปนตน ซ่ึงสิ่งที่กลาว
มานี้เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหผูอานรูสึกสนใจในการอานหนังสืออานนอกเวลามากขึ้น  
 นอกจากนี้มีนักการศึกษาบางทานใหคํานิยามของการสอนอานแบบหนังสืออานนอกเวลา
ดังที่จะกลาวตอไป 
 
 2.3 การสอนอานแบบหนังสืออานนอกเวลา (Extensive Reading) 
        เดย และ แบมฟอรด (Day & Bamford. 1998) ไดกลาวถงึลักษณะพิเศษ (characteristics) 
ของการสอน ไว 10 ประการ ดังน้ี 
        1. นักเรียนจะเปนผูอานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ซ่ึงการอานสวนใหญจะเปนการอาน
นอกหองเรียน 
    2. นักเรียนจะเปนผูเลือกอานสื่อที่ตนเองสนใจและนักเรียนสามารถหยุดอานก็ตอเม่ือ
นักเรียนหมดความสนใจในเรื่องที่อาน 
     3. จุดประสงคของการอานจะเปนการอานเพื่อความเพลดิเพลิน (pleasure)  
     4. จุดประสงคของการอานจะกําหนดโดยลักษณะธรรมชาติของสื่อการอานนั้นๆ 
ตลอดจนความสนใจของนักเรียน 
      5. การอานเปนรางวัลในตัวของมันเอง เชนไดรับความเพลิดเพลินหรอืไดรับขาวสาร
จากการอานเปนรางวัล 
   6. สื่อการอานสําหรับนักเรียนตองมีระดับความยากงายทางภาษาเหมาะกับนักเรียน
ทั้งในดานคําศัพทและไวยากรณ 
      7. การอานเปนกิจกรรมเดียวที่นักเรียนกระทําอยางเงียบๆ ตามความเร็วในการอาน
ของนักเรียน กิจกรรมสวนใหญจะเกิดขึ้นนอกหองเรียนหรือเปนสถานที่ที่นักเรียนเลือกเอง 
     8. โดยปกติครูจะสงเสริมใหนักเรียนอานดวยอัตราที่เร็วมากกวาอานชา เน่ืองจากสื่อ
การอานที่นักเรียนอานจะมีระดับความยากงายเหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียน 
     9. ครูตองชี้แจงใหนักเรียนทราบจุดประสงคของการอานแบบหนังสืออานนอกเวลา 
ทราบวธิีดําเนนิการอาน และบันทึกความกาวหนาในการอานของนักเรียน ตลอดจนใหคําแนะนาํใน
การปฏิบัตเิพ่ือใหนักเรียนไดรับประโยชนสูงสุดของการอาน 
        10. บทบาทของครูคือการเปนตนแบบ (model) ของนักอานแกนักเรียน ครูเปน
สมาชิกที่สําคญัของชุมชนการอานในหองเรียน ครูควรแสดงใหนักเรียนเห็นวาการเปนนักอาน
หมายถึงอะไรและผูอานจะไดรับรางวัลตอบแทนอะไรบางในฐานะนักอาน 
  ทั้งน้ีความคาดหวังตอตัวนักเรียนในดานพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเมื่อเขารวม
โปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา คือ การอานในใจไดอยางรวดเร็ว ราบรื่น และไมสะดุด  
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ซ่ึงการสอนกลวิธีการอานแกนักเรียนจะชวยใหนักเรียนอานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ
เพลิดเพลินในการอาน การสอนการอานหนังสืออานนอกเวลา สามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน 
ดังตอไปน้ี 
  1. ขั้นกอนการอาน (Pre-reading Stage)  
   1.1 ใหนักเรียนรูสึกผอนคลายและสบายใจ อาจใหนักเรียนทําสมาธิชวงสั้นๆ 
   1.2 ครูพูดคุยกับนักเรียนเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและใหเห็นประโยชนของการอาน 
และครูกระตุนใหนักเรียนสนใจที่จะอาน 
   1.3 ใหนักเรียนพยากรณในสิ่งที่อานวาจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องที่อาน 
   1.4 ตั้งคําถามในเรื่องที่จะอาน 
   1.5 สรางภาพในจินตนาการ (mental images) เกี่ยวกับตัวละครและฉากในเรื่อง 
ที่จะอาน 
       1.6 นักเรียนจินตนาการเปนตัวละครตัวใดตัวหน่ึงในเรื่องที่จะอานแลวให
จินตนาการความคิดและความรูสึกของตัวละครนั้นๆ 
   1.7 ในกรณีที่นักเรียนอานตอจากตอนที่แลวใหนักเรียนจินตนาการเพื่อทบทวน
เรื่องที่ผานมา 
        2. ขั้นระหวางอาน (During Reading Stage) 
   2.1 ใหนักเรียนเดาในสิ่งที่ตนเองไมแนใจ 
   2.2 ฝกการอานเร็วโดยเนนในเรื่องการทําความเขาใจและความเร็วในการอาน 
   2.3 ฝกการอานเปนกลุมคํา (chunks of words) แทนที่จะใหนักเรียนอานทีละคํา 
(word by word) 
  2.4 ใหนักเรียนสรางภาพตามทองเร่ืองในขณะที่อาน 
  2.5 ใหนักเรียนอานออกเสียงเปนตัวละครนั้นๆเพ่ือตรวจสอบความถูกตองใน 
การออกเสียง 
       3. ขั้นหลังการอาน (After Reading Stage) 
            3.1 ใหนักเรียนแลกเปลีย่นความคิดเห็นในเรื่องที่อานกับเพ่ือน การอภิปรายควร
สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษงายๆได 
            3.2 ใหนักเรียนสรุปและเลาเรื่องที่อานโดยใชภาษาอังกฤษ 
            3.3 ใหนักเรียนเขียนบรรยายตัวละครตวัใหมและความสัมพันธระหวางตัวละครตัวใหม
กับตวัเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่มีตัวละครหลายตวัและมีโครงเรื่องที่ซับซอน 
            3.4 ใหนักเรียนฟงเทปหรือฟงเจาของภาษาอานเรื่องใหฟงโดยนักเรียนอานตามดวย
ความเร็วที่เหมาะสมกับระดับผูเรียนทั้งชั้น 
  จากคํากลาวขางตน สรุปไดวา การอานหนังสืออานนอกเวลาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ
นักเรียนใหมีการฝกฝนและพฒันาการอานที่เปนขั้นเปนตอนใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยที่ผูวจัิยใช
ขั้นตอนในการอานหนังสืออานนอกเวลาเปนแนวทางในการสอนและสามารถประเมินนักเรยีน  
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 นอกจากนี้มีนักการศึกษาบางทานใหคํานิยามของกลวธิีในการอานหนังสืออานนอก
เวลาดังที่จะกลาวตอไป 
 
 2.4 กลวิธีในการอานหนังสืออานนอกเวลา 
  แวริ่ง (Waring. 2000 : 13 - 14) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีในการอานหนังสืออาน
นอกเวลาเพื่อที่จะทําใหผูอานเขาใจถึงความสําคัญของการอานหนังสืออานนอกเวลา ดังน้ี 
  1. มีความสามารถในการเดาคําศัพท 
  2. เรียนรูการใชพจนานุกรมไดอยางถูกตอง 
  3. พัฒนาความเชื่อมโยงระหวางการสะกดและเสียง 
  4. เรียนรูในการหาหวัขอสําคัญ และจับใจความสําคัญของเร่ืองที่อานได 
  5. มีการพัฒนาความรูเรื่องรากศัพท 
  6. รูวาสรรพนามตัวไหนที่อางอิงถึงสวนใดของเนื้อเรื่อง 
  7. มีความเขาใจในประเภทเนื้อเรื่อง 
  8. มีความเขาใจในรูปแบบของงานเขียน 
  9. มีความเขาใจวิธีการประเมินเรื่องที่อาน 
 
  ฮิล (Hill. 1992 : 13) ไดแสดงความคดิเห็นในเรื่องกลวธิีที่จะชวยใหการอานหนังสือ
อานนอกเวลาประสบความสําเร็จ คือ  
  1. อานอยางตอเน่ืองถึงแมจะไมรูคําศัพททุกคํา 
       2. ไมจําเปนตองใชพจนานุกรม ผูอานสามารถเดาบริบทจากเนื้อเรื่องได และคําศพัท
ที่ผูอานไมทราบผูอานก็สามารถเจอไดอีกในเนื้อเรื่องนั้นๆ ซ่ึงผูอานสามารถเดาเนื้อเรื่องจากใน
บริบทนั้นๆ 
       3.การอานที่ดีควรอานเปนกลุมคํา โดยการใชสายตา ซ่ึงวิธีการนี้จะทําใหผูอานทีอ่าน
ชา สามารถอานไดเร็วยิ่งขึน้ 
               ในการเริ่มตนสรางประสบการณการอานใหแกผูเรยีน นักเรียนควรอานอยางนอยวันละ 
8 - 10 หนาทั้งน้ีเพ่ือชวยใหครูวางแผนการสอนในชั้นเรียนได ครูควรสอนประมาณ 1 - 3 ครั้ง โดย
เนนพัฒนาทักษะทางภาษาและการสรางความเชื่อม่ันใหกับนักเรียนเพื่อที่จะกาวไปสูขั้นการอาน
อยางอิสระตอไป (Davies. 2000 : 9) นอกจากนี้มีนักการศึกษาบางทานใหคํานิยามของการจัด
โปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลาในโรงเรียนดังที่จะกลาวตอไป 
 
 2.5 การจัดโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลาในโรงเรียน 
        การจัดโปรแกรมหนังสืออานนอกเวลา อาจแบงไดเปนการเตรียมการ 3 ขบวนการ คือ 
1. หองสมุด(Library) 2. การสอน (Teaching) และ 3. การประเมินผล (Assessment) ในสวนของ
การเตรียมการเกี่ยวกบัหองสมุดจะเกี่ยวของกับการสั่งหนังสือเขาหองสมุด การจัดหนังสือในหองสมุด 
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 การเตรียมการสอนจะเกี่ยวของกับขั้นตอนของครูเกี่ยวกับ 1.การจัดการเรียนการสอนโปรแกรม
หนังสืออานนอกเวลา และ 2.การดําเนินการตามโปรแกรมหนังสืออานนอกเวลาทั้งในหองเรียนและ
การเลือกเรื่องอานเองของนักเรียน ในสวนของการประเมินผลจะเกี่ยวของกับการเตรียมเครื่องมือใน
การวัดคือ แบบทดสอบการอานกอนและหลัง เครื่องมือในการวัดความเร็วในการอาน และการวัด
ดานเจตคตติอการอานของนักเรียน (บํารงุ โตรัตน. 2547 - 2548 : 66 - 67)  
 
      2.5.1 การเตรียมการดานหองสมุด (Library Preparation) 
                      หนังสือที่นํามาใหนักเรียนอานควรเปนหนังสือที่สามารถใหนักเรียนอานไดรวดเร็ว
อยางตอเน่ือง ไมสะดุด และไมควรเปนเรื่องที่นักเรียนตองเพงความสนใจมากหรือตองการอานซ้ําจึง
จะเขาใจเรื่องที่อาน การที่นักเรียนตองอานซ้ํา จะทําใหความเร็วในการอานของนักเรียนลดลง ทั้งน้ีมี
ความเชื่อวาหนังสือนิยายที่มีความยากงายพอเหมาะกับผูเรียนจะชวยใหนักเรียนสนใจอาน อาน
อยางตอเน่ืองดวยความเรว็สม่ําเสมอ 
 
   หนังสือประเภทที่แบงระดับความยากงายของคําศัพท (Graded Readers) มี
สํานักพิมพหลายแหงจัดพิมพจําหนาย ในการจัดพิมพจะจัดระดับและจะมีเกณฑในการจัดทีแ่ตกตาง
กัน ในบางระบบไดยึดจํานวนของคําหลกั (headwords) ที่ปรากฏในระดับน้ันๆ โดย ฮิล (Hill. 1997 
: 25) ไดเปรียบเทียบกับคะแนนของ TOEIC ไวในคอลัมนสุดทาย) ดังตารางตอไปน้ี 
 

   
 ในชวงแรกของการจัดโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา หนังสือที่จัดใหนักเรียนอาน
ในหองสมุดควรเปนหนังสือที่อยูในระดับความสามารถของนักเรียนเปนสวนใหญหรือระดับสูงกวา
เล็กนอย สวนจํานวนของหนังสือน้ัน เดวี่ส (Davies. 2000 : 20) กลาววาควรมีจํานวนเปน 4 เทา 
ของจํานวนนักเรียน (เชน ถามีจํานวนนักเรียน 100 คน ควรมีหนังสือประมาณ 400 เลม) สวน
หนังสือเลมใดที่นักเรียนใหความสนใจมากครูควรทําสําเนาไวหลายเลมเพราะจะเปนประโยชนกับ
นักเรียนมากกวามีเพียงเลมเดียว สําหรับจํานวนเรื่องนั้น (Hill.1997 : 20) กลาววาควรมีอยางนอย 
 
 

ระดับ (Level) จํานวนของคําหลัก 
(headwords) 

ระดับคะแนน TOEIC ของ
นักเรียน (โดยประมาณ) 

ระดับ 1 300 ระดับต่ําสุด 
ระดับ 2 600 150+ 
ระดับ 3 700 – 1200 520+ 
ระดับ 4 1300 – 1700 300 – 450 
ระดับ 5 1800 – 2300 500 – 600 
ระดับ 6 3000 730 ขึ้นไป 
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ประมาณ 15 เรื่องในแตละระดับ (ทั้ง 6 ระดับ ควรมีประมาณ 90 เรื่อง เปนอยางต่ํา) ทั้งน้ีเพ่ือ
ตอบสนองความสนใจในการอานของนักเรียนที่หลากหลายนั่นเอง 
 
               2.5.2 การเตรียมตัวดานการสอน (Teaching Preparation)  
   การเตรียมตวัดานการสอนแบงออกเปน 3 หัวขอ คือ 1) การกระตุนใหนักเรียนมี
ความตองการเรียน (Wanting to learn) 2) การใหนักเรียนรูวธิีการเรียน (Knowing how to learn) 
และ 3) การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรยีน (Having a chance to learn) ซ่ึงทั้ง 3 หัวขอเปน
องคประกอบสําคัญในการเรียนรู (Murphey, 1998 : 84) สําหรับการเตรียมการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอานโดยโปรแกรมหนังสืออานนอกเวลา  สิ่งที่ควรคํานึงเปนประการแรก คือ 
การสรางแรงกระตุนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความตองการทีจ่ะเรียน ประการตอมาคือการสอนกลวธิีการ
อานเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูวธิีการเรียน ประการสุดทาย คือ การสรางระบบและบรรยากาศ
เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูอานอยางแทจริง 
 
                   2.5.3 การสรางแรงจงูใจในการอาน (Addressing motivation)  
   สิ่งแรกที่ครคูวรทําคือการใหนักเรียนมองเห็นประโยชนของโปรแกรมหนังสืออาน
นอกเวลาโดยครูชี้แจงประโยชนที่นักเรียนจะไดรับหลังการจบโปรแกรม ในสวนของครูเองครูควรทํา
ความเขาใจปรัชญาของการสอนแบบหนงัสืออานนอกเวลา นอกจากจะทําความเขาใจปรัชญาของ
การสอนหนังสืออานนอกเวลาแลว ครคูวรอานหนังสือประเภท Graded Readers ใหมากที่สุดเทาที่
จะทําไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับของนกัเรียนที่ตนเองรับผิดชอบการเรียนรูปรัชญาและการอาน
ดังกลาวขางตนจะชวยใหครนํูาเสนอประโยชนของหนังสืออานนอกเวลาแกนักเรียนไดดวยความ
ชัดเจนวานักเรียนจะไดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษรวมทั้งไดความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก
การอานดวย และการที่ครูไดอานหนังสือลวงหนาจะชวยใหครูแนะนําหนังสืออานแกนักเรียนไดอยาง
เราใจและดวยความรอบรู 
 
              2.5.4 การทดสอบ 
   การทดสอบในโปรแกรมหนังสืออานนอกเวลา จะกระทาํในตอนเริ่มตนและตอนทาย
ของโปรแกรมเพื่อประเมินระดับของการอานและความเร็วในการอาน การทดสอบความเรว็ในการ
อานอาจใชขอความที่มีความยาวประมาณ 250 คํา โดยนํามาจากหนังสือที่แบงระดับความยากงาย
ของคําศัพท (ควรเลือกระดับที่สูงกวาระดับของนักเรยีนเพียงเล็กนอย) การทดสอบใหมีการจับเวลา
และใหตอบคาํถามงายๆ ประเภทโคลซ โดยควรใหนักเรียนอานดวยความเรว็ที่พอจะตอบคําถามได
ถูกตองประมาณรอยละ 70 ของคําถาม ถานักเรียนตอบคําถามไดถูกหมดแสดงวาอานชาเกินไป 
หรือนักเรียนอาจอานแบบคําตอคํา นอกจากนี้ครูควรแจงผลการสอบใหกับนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนรู
วาตนเองอยูในระดับการอานระดับใด (Nuttal. 1996 : 57) 
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   การประเมินระดับการอานทําไดหลายวธิี วิธทีี่งายที่สุดคือการใหนักเรียนอาน
ขอความที่สุมมาจาก Graded Readers หลายๆ ระดับ จนกระทัง่พบระดับการอานที่เหมาะสมกับ
นักเรียนคนนัน้ (โดยดูเกณฑวาในหนึ่งหนาจะพบคําใหมประมาณ 2 - 3 คํา) อีกวิธีหน่ึงคือการนํา 
200 คําแรกจากหนังสือเลมใดเลมหน่ึงของแตละระดบัมา แลวเวนทุกคําที่ 7 แลวใหนักเรียนเติมคําที่
หายไป ครูจะพิจารณาประเมินจากผลการเตมิคําที่ถูกตองโดยจัดใหนักเรียนอยูในระดับที่ต่ํากวา 1 
ถึง 2 ระดับของขอความทีนั่กเรียนเติมคาํไมไดและแสดงวาไมเขาใจขอความนั้นๆ (Nuttal. 1996 : 
215) 
   ในการประเมนิกอนและหลงัการอาน ครูควรประเมินดานจิตพิสัยนอกเหนือจาก
การวัดความสามารถในการอานดวย เชน ความเชื่อม่ันในการอาน ความเพลดิเพลินในการอาน 
แรงจูงใจ และทัศนคติตอการอาน การวัดอาจวัดโดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scales)  
       สรุปไดวา โปรแกรมการอานหนงัสืออานนอกเวลาเปนการสอนอานภาษาอังกฤษ
ที่เนนใหนักเรยีนอานหนังสือหรือสื่อการอานตางๆ อยางตอเน่ืองดวยตนเอง เนนการอานเพื่อความ
เพลิดเพลินหรอืเพ่ือขอมูลขาวสาร โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานและความเรว็
ในการอานภาษาอังกฤษรวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคตทิี่ดีตอการอานภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
มีนักการศึกษาบางทานใหคาํนิยามของกิจกรรมเสริมการอานหนังสืออานนอกเวลาดังที่จะกลาว
ตอไป 
 
  2.6 กิจกรรมเสริมการอานหนังสืออานนอกเวลา 
                 การเริ่มโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา ในชั้นเรียนโดยการใหนักเรียนอาน
หนังสือเลมเดียวกันพรอมกันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักเรียนทัง้ชั้น ครูสามารถใชโอกาสนี้ใน
การสรางความตื่นเตนและความสนุกสนาน รวมถึงการสอนกลวธิีในการอานแกนักเรียนอยางคอย
เปนคอยไปทลีะขั้นตอนเพือ่ชวยใหนักเรยีนเปนนักอานที่มีประสิทธภิาพ การสอนการอานหนังสือ
อานนอกเวลาในหองเรียนควรเลือกหนังสอืที่มีระดับความยากงายเหมาะกับนักเรียนทั้งชั้น 
                กิจกรรมการสอนการอานหนังสืออานนอกเวลา ในชั้นเรียนจะเปนกจิกรรมที่จะชวยให
นักเรียนเขาใจบทอานและฝกทักษะทางภาษาอื่นๆนอกเหนือจากการอาน กิจกรรมการสอนประกอบ 
ดวยกิจกรรมดังตอไปน้ี 
  - การสรางโครงสรางความรูเดิม (schema) แกนักเรียน 
  - การเปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิกิริยาตอบโตและอภิปรายเรื่องที่อาน 
  - การตรวจสอบความเขาใจในการอาน  
  - การอภิปรายเกี่ยวกบัทศันคติและววิัฒนาการของตัวละครในเรื่องที่อาน (Davies. 
2000 : 31 - 32) 
  ในการอานอยางอิสระนักเรียนจะตองอานอยางนอยวันละ 20 นาที สําหรับการให  
เกรดสําหรับโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา ควรยึดจํานวนหนาของการอานเปนหลัก อาจ
คิดเปนรายสปัดาหหรือเม่ือจบภาคการศึกษา (รวม 8 สัปดาห) ดังน้ี 
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แตละสัปดาห เมื่อจบภาคการศึกษา (8 สัปดาห) 

เกรด A 
เกรด B 
เกรด C 
เกรด D 

38 หนา 
28 หนา 
20 หนา 
10 หนา 

เกรด A 
เกรด B 
เกรด C 
เกรด D 

500 หนา 
370 หนา 
260 หนา 
130 หนา 

ที่มา : Helgesen (1997 : 32) 
 
  Helgesen (1997 : 32) ไดเสนอการใหนํ้าหนัก (weight) ของหนาหนังสือที่นักเรียน
อานโดยจําแนกตามระดับ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการอานขยับไปสูระดับที่
สูงขึ้น ที่เหมาะกับความสามารถของตน ดังน้ี 
  ระดับ 1 :  1 หนา = 0.5 หนา 
  ระดับ 2 :  1 หนา = 0.75 หนา 
  ระดับ 3 :  1 หนา = 1 หนา 
  ระดับ 4 - 6 : 1 หนา = 1.25 หนา 
  แบบฟอรมในการบันทึกการอานควรงายในการกรอกและใหความรูสกึในทางบวกแก
นักเรียนอาจตั้งชื่อแบบฟอรมวา การอานเพื่อเพลิดเพลิน การอานอยางอิสระ การอานเพื่อความ
คลองแคลว ฯลฯ ซ่ึงควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี 
  - ชื่อนักเรียน (Student name) 
  - ชื่อหนังสือ (Book title) 
  - ระดับ (Level) 
  - จํานวนหนาที่อานครั้งน้ี (Number of pages read) 
  - จํานวนหนาที่อานตั้งแตตนจนถึงครั้งน้ี (Total number of pages read to date) 
นักเรียนชอบหนังสือเลมน้ีมานอยเพียงใด โดยใหคะแนนเปนดาว 1 – 4 ดวง 
  - ความคิดเห็นของนักเรียนตอเรื่องที่อาน ตัวละคร ลลีาการเขียน และระดับการอานวา
เหมาะสมเพียงใด 
  นักการศึกษาหลายทานไดมีการเสนอกิจกรรมที่จะกระตุนใหผูอานทีไ่มมีนิสัยรักการ
อาน กรีนวูด (Greenwood. 1998) กลาววา วิธีที่จะกระตุนผูที่ไมมีนิสยัรักการอานใหเริ่มรักการอาน 
โดยการนําเสนอกิจกรรมที่สอดแทรกไปกับการอานเพื่อใหผูอานรูสึกมีความสุขกับการอานเรื่องนั้นๆ 
ซ่ึงสอดคลองกับ ชมิดท (Schmidt. Online) กลาววา ผูสอนสามารถเลือกใชกิจกรรมเสรมิการอาน
หนังสืออานนอกเวลาใหเหมาะสมกับความสามารถและความตองการของผูเรียนแตละคน 
  กรีนวูด (Greenwood. 1998 : 11) ไดแบงกิจกรรมเสริมการอานหนังสืออานนอกเวลา 
ตามขั้นตอนการสอนการอาน ดังน้ี 
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  1. กิจกรรมกอนการอาน เปนขั้นตอนแรกที่จะสามารถสรางความสนใจใหแกผูเรียน
ได นอกจากนี้ ขั้นตอนกอนการอานยังทําใหผูอานเขาใจในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น อีกทั้ง
ผูสอนยังสามารถใหผูอานคาดเดาเหตุการณกอนที่จะถึงกิจกรรมระหวางการอาน 
              กิจกรรมขั้นเตรียมการนี้ครูสามารถใชสื่อเสริมการอานไดมากมายและหลากหลายจาก
สํานักพิมพหนังสือที่แบงระดับความยากงายของคําศพัทและกิจกรรมการเตรียมการอานสามารถ
ใชไดหลากหลาย ดังตัวอยางกิจกรรมกอนการอานตอไปน้ี (Andersen. 1999; Day. 1998; 
Helgesen.1997; Nuttal.1996) 
 
  กิจกรรม “Anticipation through chapter titles” 
  จุดประสงคในการทํากิจกรรม เพ่ือคาดเดาโครงเรื่อง (plot) โดยที่ครูจะเขียนชื่อบทใน
หนังสือบนกระดานเพื่อไมใหนักเรียนดูหนังสือและเดาเนื้อเรื่องจากภาพบนปก ครูควรตรวจสอบให
แนใจวานักเรยีนไมมีปญหาเกี่ยวกับคําศพัท ตอมาครูควรบอกชื่อหนังสือแกนักเรียนทั้งหอง สุดทาย
ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ 5 คน ใหแตละกลุมเดาวาชื่อบทเกี่ยวของกับชื่อหนังสืออยางไร 
นอกจากนี้อาจใหนักเรียนชวยกันคิดและเสนอโครงเรื่องที่นาจะเปนไปไดดวย ระหวางนี้ครูจะตองไม
ชี้แนะวาคําตอบของนักเรียนถูกหรือผิดหรือใกลเคียง 
 
  กิจกรรม “Once upon a title” 
      จุดประสงคในการทํากิจกรรม เพ่ือทวนความจําเรือ่งที่คุนเคย และคาดเดา รวมทั้ง
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัโครงเรื่อง (plot) กอนอานเรื่องระดับตน (elementary) ถึงระดับสูง 
(advanced) โดยกิจกรรมนี้ใชไดผลดีกบัเรื่องที่นักเรยีนรูจักคุนเคยมากอน ตอมาครูบอกชื่อหนังสือ
แกนักเรยีน ตอจากนั้นครูใหนักเรียนบอกวารูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องนี้ แลวเขียนรายชื่อบทโดยไม
เรียงตามลําดบับนกระดาน สุดทายครูใหนักเรียนเสนอแนะลําดับใหถูกตอง 
   
  2.กิจกรรมระหวางการอาน เปนกิจกรรมที่ผูอานจะตองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน ทั้งแสดงทางดานความคิด อารมณ และจินตนาการโดยอาจแบงเปน 
  - ขั้นการอานเรื่องดวยตัวของนักเรียนเอง (Reading self-selected titles) และ 
  - ขั้นการอานอยางอิสระซึ่งแบงออกเปนกิจกรรมที่เนนการสรางแรงจูงใจในการอาน  
การเสริมสรางประสบการณในการอาน การประเมินและการบันทึกความกาวหนาในการอาน 
  จุดประสงคทีส่ําคัญของกิจกรรมระหวางการอาน คือ การใหนักเรียนเพลิดเพลินในการ
อานขั้นเริ่มตน คือ การสรางแรงจูงใจใหนักเรียนอยากอานถึงแมนักเรียนจะเขาสูขัน้การอานแบบเสรี
แลวในบางครัง้ครูอาจยอนกลับมาทํากิจกรรมเร่ิมตนใหมได ตอไปน้ีเปนตวัอยางการจัดกิจกรรม
ระหวางการอานหนังสืออานนอกเวลาทีค่รูอาจนํามาใช (Greenwood. 1998) 
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  กิจกรรม Working with Summaries 
       จุดประสงคในการทํากิจกรรม เพ่ือสามารถยอเรื่องทบทวนสิ่งที่อานแลวและตรวจสอบ
ขอความอยางละเอียดเพื่อหาขอมูลเฉพาะ วิธีการทํากิจกรรมคือ ผูสอนเตรียมขอความโดยสรุปเนื้อ
เรื่องตอนใดตอนหนึ่งในหนังสืออานนอกเวลา โดยเจตนาใหมีขอผดิพลาดรวมอยูดวยกัน ตอมาให
ผูเรียนทํางานเปนคู ผูเรียนจะตองขีดฆาคําหรือขอความที่ผิด และแกไขโดยเขียนคํา หรือขอความที่
ถูกตองลงไปแทน โดยที่ผูสอนควรอนุญาตใหผูเรียนเปดหนังสือขณะทํากิจกรรม 
 
  กิจกรรม Wanted 
  จุดประสงคในการทํากิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดฝกสงัเกตความผิดปกติของรูปชาย
ลึกลับที่ผูสอนไดจัดเตรียมใหซ่ึงกิจกรรมนี้ใชภาพระดบัตน (elementary) ถึงระดับสูง (advanced) 
วิธีการทํากิจกรรมคือ ผูสอนเตรียมรูปภาพของชายลกึลับ 1 คนและตั้งคําถามหลายๆคําถามเพื่อให
นักเรียนไดฝกคิดวาชายลกึลับคนนี้เปนใคร ตอมาผูสอนใหนักเรียนออกแบบโปสเตอรประกาศจับ 
(“Wanted”) หรือประการคนหาย (“Missing”) โดยที่ผูสอนจะแบงกลุมๆละ 5 คนโดยแตละกลุม 
   
  3. กิจกรรมหลังการอาน เปนขั้นตอนทีผู่สอนมีวัตถุประสงคใหผูอานไดแสดงความ
คิดเห็นของตนเองและผูสอนควรใหผูเรยีนทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนๆเพื่อเปนการกระตุนใหผูเรยีนมี
ความสนใจในหนังสือมากขึ้น 
              กิจกรรมภายหลังการอานอยางอิสระสวนหนึ่งขึ้นอยูกับประเภทของรายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่จัดในโปรแกรม กิจกรรมการอภิปราย การโตวาที การฝกกลยุทธในการสนทนา อาจเปนกิจกรรม
ในหองเรียนหลังการอานอยางอิสระ หัวขอภาษาทีพ่บในการอานอยางอิสระก็สามารถนํามาสอน 
ขยายเพิ่มเติม และ อภิปรายในหองเรียนหลังการอานได ดังตัวอยางการจัดกิจกรรมหลังการอาน
หนังสืออานนอกเวลาทีค่รูอาจนํามาใช (Greenwood. 1998) 
 
  กิจกรรม Character Poster 
  จุดประสงคในการทํากิจกรรม เพ่ือแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค และทบทวน
ความจําเกี่ยวกับตวัละคร โดยใชภาพและขอความจากเรื่อง วิธีการทาํกิจกรรมคือ ใหผูเรียนนําเสนอ
ตัวละคร 1 ตวั ที่ชอบจากการอานหนังสือนอกเวลาดวยภาพโปสเตอร โดยการวางภาพ ตวัละครที ่
กลางโปสเตอร ภาพดังกลาวอาจเปนภาพวาด หรือจากนิตยสาร และนําคําพูดเกีย่วกับตัวละคร มา
ไวรอบๆ ภาพ 
 
  กิจกรรม Cover Story Poster 
  จุดประสงคในการทํากิจกรรม เพ่ือฝกใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค
และสรุปโครงเรื่อง โดยการออกแบบปกหนังสือ 1 ปก ที่ชอบจากการอานหนังสือนอกเวลา โดย
คํานึงถึงภาพประกอบ ตวัอักษรและสีสันของปกหนังสือ ประโยชนทีไ่ดจากกิจกรรมคือ ผูเรียนได 
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แสดงออกทางดานศิลปะดวยการออกแบบปกหนังสือ ซ่ึงกิจกรรมนี้สามารถทําใหผูเรียนฝกความ
สามัคคีในการทํางานรวมกัน 
 
  กิจกรรม Who am I? 
  จุดประสงคในการทํากิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนอธิบายเกี่ยวกับตัวละครโดยใชรายละเอียด
ปลีกยอยที่มีอยูระดับตน (elementary) ถึงระดับสูง (advanced) วิธีการทํากิจกรรมคือ แบงนักเรียน
ออกเปน 2 ทีม โดยขออาสาสมัคร1 คน จากทีมใดทีมหน่ึงเพ่ือเปนตัวแทนของตวัละครในเรื่อง 1 ตัว 
นักเรียนดังกลาวจะใหขอมูลปลีกยอยเกี่ยวกับตัวละครนั้น จํานวน 10 ขอมูลสั้นๆ ตอมานักเรียนอีก
ทีมหน่ึงจะตองทายวาตังละครนั้นคือใคร โดยมีสิทธิ์ทายไดเพียงครั้งเดียว และตองทายกอนที่การให
ขอมูลเกี่ยวกบัตวัละครจะสิน้สุดลง ถาทีมดังกลาวสามารถทายไดถูกตองเม่ือไดขอมูลครั้งที่ 4 ก็จะ
ได 6 คะแนน (10 ลบดวย 4) 
  สรุปไดวา การใชกิจกรรมเสริมการอานหนังสือนอกเวลาสามารถใชในทุกขั้นตอนของ
การสอนทั้งกอนการอาน ระหวางการอาน และหลังการอาน โดยมีจุดประสงคเพ่ือชวยใหผูเรยีนได
พัฒนาทักษะการอาน ฝกกลยุทธในการอานเพื่อชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่อาน 
และชวยใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลนิ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการอานหนังสืออานนอกเวลา 
 3.1 งานวิจัยในประเทศ 
  ผูวิจัยพบวา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนที่ไดรับการเสริมการอานนอกเวลาดังน้ี 
  สมลักษณ สเุมธ (2532 : บทคัดยอ) ผลการวิจัยสรุปวา นักเรยีนมีความสามารถ
ทางการอานภาษาอังกฤษหลังการเสริมการอานนอกเวลาโดยวธิีธรรมชาติสูงกวาเดิม ซ่ึงนักเรียนมี
โอกาสอานหนังสือภาษาอังกฤษมากขึ้น หนังสือที่นักเรียนชอบอานเปนประเภทเรื่องสนุกสนาน ใช
ภาษางาย และเปนเรื่องสั้นๆ 
  กรรณิการ จันทรพุม (2541 : 50 - 53) ไดศึกษาการใชยุทธวิธีการอานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ผูเรียนมีความเขาใจในการใชยุทธวิธีการอานโดยใชยุทธวธิีการอานแบบ 
เจาะหาขอมูล ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากขอความขางเคียง และ สามารถนํายุทธวิธีการ
อานไปประยกุตใชได 
  นอกจากนี้นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสัญญาการเรยีน (Learning Contract) ทําให
นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
               สุพัตรา ชัยมณี (2547) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเสริมการอาน โดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออาน
นอกเวลา ผลวิจัยสรุปไดวา นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออาน
นอกเวลาจะเห็นไดจากการนําเสนอกิจกรรมที่สงเสริมการอานหลายๆ กิจกรรม ชวยใหนักเรียน 
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สามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   จากงานวิจัยขางตน สรุปไดวา นักเรียนทีไ่ดเขารวมโปรแกรมหนังสืออานนอกเวลาจะ
มีพัฒนาการทางดานทักษะการอานที่คลองและเร็วกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมโปรแกรมหนังสืออาน
นอกเวลา เน่ืองจากนักเรียนที่เขารวมโปรแกรมหนังสืออานนอกเวลาจะไดกลยุทธในการอานหนังสือ
อานนอกเวลา อีกทั้งนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษตามความสามารถของ
ตนเอง นอกจากนี้มีนักการศึกษาหลายทานใหคาํนิยามของความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ
ของผูเรียนที่ไดรับการเสริมการอานนอกเวลาในงานวิจัยตางประเทศดังที่จะกลาวตอไป 
 
 3.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  มีนักวิจัยไดทาํการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนที่
ไดรับการเสรมิการอานนอกเวลา ดังน้ี 
  เอลล;ี และ แมงกูไบ (Day; & Bamford. 1998 : 37; citing Elley; & Mangubhai. 
1981) พบวา ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในประเทศฟจิ มีความสามารถทางดานการอาน
หลังจากไดทดลองการอานหนังสืออานนอกเวลา เปนระยะเวลา 8 เดือน  
  ฮาฟช; และ ทิวดอร (Day; & Bamford. 1998 : 36 ; citing Hafiz; & Tudor. 1990) 
ทําการทดลองเรื่องการอานหนังสืออานนอกเวลากับผูเรียนในประเทศปากีสถานพบวา ผูเรียนมี
พ้ืนฐานดานคําศัพทเพ่ิมขึ้น และสามารถเขียนไดอยางถูกตองแมนยํา 
  ฮายาชิ (Hayashi. 1999 : 118 - 126)  ทําการวิจัย กลวธิีในการอานหนังสืออานนอก
เวลาในชั้นเรยีนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ พบวา ผูเรียนจํานวน 69 เปอรเซ็นต
ของจํานวนทัง้หมด 100 คน มีความรูทางดานคําศัพทมากขึ้นหลังจากการอานหนังสอือานนอกเวลา 
  เมสัน; และ คราเชน (Day; & Bamford. 2000 : 87 - 88 ; citing Mason; & Krashen. 
1997) ทําการวิจัยการอานหนังสืออานนอกเวลา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน โดยใช
แบบทดสอบโคลส (Cloze Test) กอนและหลังทําการทดลองและใหนักศกึษาอานบทประพันธ
ภาษาอังกฤษประมาณ 30 เลม ตอคนในระยะเวลา 1 ภาคเรียน พบวา นักศึกษามีผลคะแนนดีขึ้น
กวากอนการทดลอง 
  ผลจากการวิจัยที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา นอกจากการสงเสริมการอานหนังสืออาน
นอกเวลาจะชวยพัฒนาศักยภาพทักษะทางดานการอานใหมีความคลองแคลวแลว ยังสงผลทําให
เกิดการพัฒนาทางดานการใชภาษาอังกฤษอีกดวย 
  ผูวิจัยเห็นความสําคัญของโปรแกรมการเสริมการอานดวยหนังสืออานนอกเวลาจึงได
ทําวิจัยโดยใชรูปแบบการอานหนังสืออานนอกเวลา ของเดย และ แบมฟอรด (Day & Bamford. 
1998) ซ่ึงมีหลักการสําคัญคือ นักเรียนจะเปนผูเลือกหนังสืออานนอกเวลาตามความสนใจของตนเอง 
และผูวิจัยใชกจิกรรมเสริมการอานของกรีนวูด (Greenwood. 1998) โดยใชกิจกรรมกับกลุมทดลอง 
เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนตอไป 
 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 
โดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมเสริมการอาน โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. วิธีดําเนินการ 
 3. หนังสืออานนอกเวลา 
 4. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 5. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 4 หอง รวมทั้งสิ้น 
224 คน 
 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียนวิทยาลยั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2549 จํานวน 1 หองเรียน 
ซ่ึงจัดระบบหองเรียนแบบคละความสามารถ ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม และแบงจํานวนนักเรียนในหองเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
ทดลอง กลุมละ 28 คน และกลุมควบคุม กลุมละ 28 คน  
 กลุมทดลอง ไดรับการเสริมการอานโดยมีการจัดโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา 
 กลุมควบคุมไดรับการเสริมการอานโดยที่ไมมีการจัดโปรแกรมการอานหนังสืออานนอก
เวลา 
 
 ระยะเวลา การทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยใชเวลาในการทํากจิกรรมเสริมในชั่วโมงเรียนปกติ 
จํานวน1คาบ / สัปดาห เปนระยะเวลา 8 สัปดาห (รวมการสอบและการปฐมนิเทศ) รวม 8 คาบ 
(คาบละ 55 นาที) ทั้งน้ีโดยมอบหมายใหกลุมตัวอยางใชเวลาอานหนังสือนอกเวลาเรียนดวย โดย   
ไมกําหนดระยะเวลาในการอาน 
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2. วิธีดําเนนิการ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 
 1. สรางแบบทดสอบเพื่อวดัความสามารถในการอานของนักเรยีนโดยใชแนวทางการพัฒนา
ขอสอบวัดระดับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ของ Dr. David R. Hill (1998) ของสถาบัน
ภาษาประยุกตมหาวิทยาลยัเอดินเบรอะ (EPER) ประเทศสหราชอาณาจักร เปนลกัษณะ
แบบทดสอบแบบโคลซ (ดูภาคผนวก ก) 
 2. คัดเลือกหนังสืออานนอกเวลาและแบงประเภทของหนังสือตามความยากงายของ
คําศัพทในหองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 249 เลม โดยพิจารณาจากประเภทของหนังสือ 
และเกณฑกําหนดระดับความยากงายของหนงัสืออานนอกเวลาตามคําศัพทหลัก EPER ของ Dr. 
David R. Hill (1998) โดยปรับเปนการใชรหัส A,B,C,D,E และเรียงลําดับจากงายไปหายากเพื่อ
ความสะดวกในการยืมหนังสือของนักเรียน (ดูภาคผนวก ก)  
 3. สรางกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับกลุมทดลอง โดยประยุกตจากกิจกรรมการอาน
หนังสือนอกเวลาของกรีนวดู (Greenwood. 1998)  
 4. สรางแบบบันทึกการอาน โดยปรับจากแบบบันทึกการอานของ ชมิดท (Schmidt. 
Online) (ดูภาคผนวก ข) 
 5. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกบัโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา 
(ดูภาคผนวก ข) 
 6. นําเครื่องมือที่สรางขึ้น  ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ แลวนํากลับมาปรบัปรุงให
เหมาะสมเพื่อนําไปใชในการทดลอง 
 7. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test)กับกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช
แบบทดสอบวดัระดับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ และใชคะแนนจากการทดสอบมาจัด
ระดับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ (Placement) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 8. จัดปฐมนิเทศกลุมทดลองเพื่อแนะนําประเภทหนังสือและการจัดระดับความยากงายตาม
คําศัพทและวธิีการอานหนังสือนอกเวลา 
 9. ดําเนินการทดลอง โดยการเสริมการอานใหกลุมตวัอยางทั้งสองกลุมและจัดโปรแกรม
การอานหนงัสืออานนอกเวลาใหกลุมทดลอง  
 10.ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวดัความสามารถ
ทางการอานภาษาอังกฤษฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนการทดลอง 
 11. วิเคราะหผลการศึกษาคนควา รายงานสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
3. หนังสืออานนอกเวลา  
 หนังสืออานนอกเวลาที่นํามาใชในการเสรมิการอานใหนักเรียนในครัง้น้ีเปนหนังสือภายใน
หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลัย จํานวน 249 เลม ประกอบดวย
หนังสือหลากหลายประเภท ตามระดับความยากงายของคําศัพทหลกั ดังน้ี 
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      เรื่องจริงและสารคด ี     จํานวน  31  เลม 
      อาชญากรรมและลึกลับ     จํานวน  13  เลม 
      ตื่นเตนและผจญภัย     จํานวน  45  เลม 
  จินตนาการเชงิวิทยาศาสตรและอนาคต   จํานวน  21  เลม 
      สัตว        จํานวน  73  เลม 
      วัฒนธรรมและสังคม     จํานวน  10  เลม   
      เรื่องอ่ืนๆ       จํานวน  56  เลม 
 
 ในการแบงระดับหนังสือตามความยากงายของคําศัพทหลัก โดยที่ผูวิจัยใชแนวทางในการ
กําหนดระดับความยากงายของหนังสืออานนอกเวลาตามคําศัพทหลกั EPER Levels ของ Dr. 
David R. Hill. (1998) ดังน้ี 
 ระดับ E  มีคําศัพทหลัก (Keyword) จํานวน  250  คําขึ้นไป 
 ระดับ D  มีคําศัพทหลัก (Keyword) จํานวน  200 - 250 คํา 
 ระดับ C  มีคําศัพทหลัก (Keyword) จํานวน  150 - 200 คํา 
 ระดับ B  มีคําศัพทหลัก (Keyword) จํานวน  100 - 150 คํา 
 ระดับ A  มีคําศัพทหลัก (Keyword) จํานวน    10 - 100 คํา 
 
 4. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย 
 1. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอานภาษาอังกฤษที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสรางโดยอาศัยแนวทางจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ของ Dr. David R. Hill  ของสถาบันภาษาประยุกต
มหาวิทยาลัยเอดินเบรอะ (EPER) ประเทศสหราชอาณาจักร เปนแบบทดสอบโคลซ (Cloze test) 
ซ่ึงมีระดับความยากงายตามคําศัพทหลัก EPER ในระดับเริ่มตน คอื A,B,C,D และ E เปนลักษณะ 
modified cloze  เพ่ือใหนักเรียนไดเลือกคําตอบของคําในชองวาง โดยแบงออกเปน   10 ตอน 
จํานวน 50 ขอ ใชเวลาสอบ 40 นาที (ดูภาคผนวก ก) 
 ในการทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางการภาษาอังกฤษนี้เปน
แบบทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) และหลังการทดลอง (Post-test) ของกลุมตัวอยาง และใช
คะแนนกอนการทดลองของทั้งสองกลุมมาจัดระดับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 
 2. แบบบันทกึการอาน (ดูภาคผนวก ข ) 
 แบบบันทึกการอานเปนแบบบันทึกที่ใชบนัทึกขอมูลจากการอานหนังสืออานนอกเวลาของ
ทั้งสองกลุมประกอบดวยขอคําถามแบบตัวเลือก 3 ขอและคําถามปลายเปดเพื่อสอบถามความ 
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คิดเห็นความรูสึกตอหนังสืออานนอกเวลา ทั้งน้ีกําหนด 1 ขอ รวม 4 ขอ โดยใหนักเรียนบันทึก
หลังการอานหนังสือแตละเลม 
 วิธีการอานหนังสือใหกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดังน้ี 
  2.1 นักเรียนเลือกยืมหนังสืออานนอกเวลา ไดครั้งละ 1 เลม โดยกําหนดใหอานอยาง
นอยสัปดาหละ 1 เลม และนักเรียนสามารถยืมหนังสือเลมใหมไดเม่ือนําเลมเกามาคืน 
     2.2 นักเรียนจะมีใบบันทึกสถิติการยืมและการคืนหนังสืออานนอกเวลา 
     2.3 นักเรียนบันทึกขอมูลตางๆ เกี่ยวกับหนังสือที่อานลงในแบบบันทึกการอาน  
 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอานของกลุมทดลองเปนแบบสําหรับครู
บันทึกพฤติกรรมของนักเรียน ในขณะทีร่วมกิจกรรมเสริมการอานในคาบเรียน (ดูภาคผนวก ข)  
          4. แบบสังเกตพฤติกรรมการอานของกลุมควบคุมเปนแบบสําหรับครูบันทึกพฤตกิรรมของ
นักเรียน ในขณะที่กลุมควบคุมอานหนังสืออานนอกเวลาในหองเรียน  (ดูภาคผนวก ข) 
          5.แบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกีย่วกับโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา 
(ดูภาคผนวก ข) 
   แบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกีย่วกบัโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลาเปน
แบบสอบถามชนิดปลายเปด ประกอบดวยคําถาม 2 ขอเพ่ือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะ  
          6. โปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นสําหรับกลุมทดลอง เพ่ิม
จากการเสริมการอานนอกเวลา ประกอบดวย 
   6.1 การปฐมนิเทศ โดยครูเสนอแนะการอานตามระดับความสามารถของนกัเรียนที่ได
จากการนําคะแนนจากผลการสอบวัดระดับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ มาอิงกับเกณฑ
การจัดระดับความสามารถทางการอานหนังสืออานนอกเวลา ปรับจากแนวทางของ Dr. David R. 
Hill เพ่ือดูความสามารถในการอานของนักเรียนแตละคน 
    6.2 กิจกรรมเสริมการอานของกลุมทดลอง เปนกิจกรรมที่ประยุกตจากการจัดกิจกรรม
ของกรีนวูด (Greenwood. 1998) เพ่ือเสริมความรูและกระตุนใหผูเรยีนนําศักยภาพที่ตนเองมีอยูมา
ใชในการอานหนังสืออานนอกเวลา โดยครูจัดกิจกรรมเสริมการอาน 8 ครั้ง ประกอบดวย กิจกรรม
กอนการอาน กิจกรรมระหวางการอาน และกิจกรรมหลังการอาน ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ตาราง 1 แผนดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของกลุมทดลอง 
 
สัปดาหที่ กิจกรรม รายละเอียด 

1 แนะนําการอานตาม
ระดับความสามารถของ
นักเรียนและกลยุทธใน
การอานหนังสืออาน
นอกเวลาและแนะนํา
ประเภทหนังสือและ
วิธีการอานหนังสือ 
 (เวลา 1 คาบ) 

แจงระดับความสามารถโดยการอานของนักเรียนจากผล  
การสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ แนะนํา
หนังสืออานนอกเวลาทีเ่หมาะกับระดับของนักเรียนและ
แนะนําประเภทหนังสือและการจัดระดับความยากงายตาม
คําศัพทและวธิีการอานหนังสือนอกเวลา 
 

2 กิจกรรมกอนการอาน 
กิจกรรม“Anticipation 
through chapter titles” 
(เวลา 1 คาบ) 

จุดประสงคในการทํากิจกรรม เพ่ือคาดเดาโครงเรื่อง (plot) 
โดยที่ครูเขียนชื่อบทตางๆในหนังสือบนกระดานโดยที่ไมให
นักเรียนเดาเนื้อเรื่องจากภาพบนปก ครคูวรตรวจสอบให
แนใจวานักเรยีนไมมีปญหาเกี่ยวกับคําศพัท ตอมาครูให
นักเรียนเดาชือ่เรื่องและครูบอกชื่อหนังสือแกนักเรียนทั้ง
หอง สุดทายครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ 5 คน ให   
แตละกลุมเดาวาชื่อบทเกี่ยวของกับชื่อหนังสืออยางไร 
นอกจากนี้ใหนักเรียนชวยกันคิดและเสนอโครงเรื่องที่นาจะ
เปนไปไดดวย ระหวางนี้ครจูะตองไมชี้แนะวาคําตอบของ
นักเรียนถูกหรือผิดหรือใกลเคียง ทายที่สดุครูและนักเรยีน
จึงชวยสรุปและบอกถึงความเกี่ยวของของบทกับหนังสือที่
นักเรียนชวยกันคิดขึ้นมา  

3 กิจกรรมกอนการอาน
กิจกรรม“Once upon a 
title” (เวลา 1 คาบ) 

จุดประสงคในการทํากิจกรรม เพ่ือทวนความจําเรื่องที่
คุนเคย และคาดเดา รวมทัง้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั 
โครงเรื่อง (plot) โดยที่ครูหาเรื่องที่นักเรียนรูจักคุนเคย ครู
บอกชื่อหนังสือแกนักเรียน ตอจากนั้นใหนักเรียนเลาเรือ่ง
ตามที่ทราบ ครูเขียนรายชือ่บทโดยไมเรียงตามลําดับบน
กระดาน แลวใหนักเรียนเสนอแนะลําดับแลวตรวจสอบ
รวมกัน 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 
สัปดาหที่ กิจกรรม รายละเอียด 

4 กิจกรรมระหวางการ
อานกิจกรรม”Working 
with Summaries” 
(เวลา 1 คาบ) 

จุดประสงคในการทํากิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนสามารถยอ
เรื่อง ทบทวนสิ่งที่อานและตรวจสอบขอความอยางละเอียด
เพ่ือหาขอมูลเฉพาะ โดยครูเตรียมขอความจากการสรุปเน้ือ
เรื่องตอนใดตอนหนึ่งในหนังสืออานนอกเวลาทีค่รูเลือก และ
เขียนใหมีขอผิดพลาดรวมอยูดวยกัน ตอมาใหนักเรียน
ทํางานเปนคูอานขอความและขีดฆาคําหรือขอความทีผ่ิด 
และแกไขโดยเขียนคํา หรือขอความที่ถูกตองลงไปแทน  

5 
 

กิจกรรมระหวางการ
อานกิจกรรม”Wanted” 
(เวลา 1 คาบ) 

จุดประสงคในการทํากิจกรรม ใชภาพจากที่ครูเลือกเรื่องวา
เหมาะสมกับนักเรียน วิธีการทํากิจกรรมคือ ครูเตรียม
รูปภาพของตัวละคร 1 คนและตั้งคําถามหลายๆคําถาม
เพ่ือใหนักเรียนไดฝกคิดวาตัวละครคนนี้เปนใคร ตอมาครู  
ใหนักเรียนออกแบบโปสเตอรประกาศจับ(“Wanted”)หรือ
ประกาศคนหาย (“Missing”)โดยที่ครูจะแบงกลุมๆละ 5 คน
โดยที่แตละกลุมจะออกแบบโปสเตอรเพ่ือนํามาเปนผลงาน
ติดไวบริเวณหนาหองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

6 กิจกรรมหลังการอาน
กิจกรรม”Character 
Poster” 
(เวลา 1 คาบ) 

จุดประสงคในการทํากิจกรรม เพ่ือแสดงความคิดเห็นอยาง
สรางสรรค และทบทวนความจําเกี่ยวกับตัวละครซึ่งกิจกรรม
น้ีเปนกิจกรรมเดี่ยว โดยใชภาพและขอความจากเรื่องที่เลือก
อาน วิธีการทํากิจกรรมคือ ใหนักเรียนนําเสนอตัวละคร 1 
ตัว ที่ชอบจากการอานหนังสือนอกเวลาดวยภาพโปสเตอร 
โดยการวางภาพ ตัวละครทีก่ลางโปสเตอร ภาพดังกลาวอาจ
เปนภาพวาด หรือจากนิตยสาร และนําคําพูดเกี่ยวกับตัว
ละครนั้น มาไวรอบๆภาพ 

7 กิจกรรมหลังการอาน
กิจกรรม”Cover Story 
Poster” 
(เวลา 1 คาบ) 

จุดประสงคในการทํากิจกรรมคือ เพ่ือฝกใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นอยางสรางสรรคและสรุปโครงเรื่อง โดยนักเรียน
ชวยกันออกแบบปกหนังสือที่ชอบจากหนังสืออานนอกเวลา 
โดยคํานึงถึงภาพประกอบ ตัวอักษรและสีสันของปกหนังสือ 
ประโยชนที่ไดจากกิจกรรมคือ นักเรียนไดแสดงออกทางดาน
ศิลปะดวยการออกแบบปกหนังสือ ซ่ึงกิจกรรมนี้สามารถทํา
ใหนักเรียนฝกความสามัคคีในการทํางานรวมกันอีกดวย 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 
สัปดาหที่ กิจกรรม รายละเอียด 

8 กิจกรรมหลังการอาน
กิจกรรม”Who am I?” 
(เวลา 1 คาบ) 

จุดประสงคในการทํากิจกรรมคือ เพ่ือใหนักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับตวัละครโดยใชรายละเอียดปลีกยอยในเรื่อง ครูจะ
เลือกเรื่องที่นักเรียนเลือกอานมากที่สุด วิธีการทํากิจกรรม
คือ แบงนักเรียนออกเปน 2 ทีม โดยขออาสาสมัคร1 คน 
จากทีมใดทีมหน่ึงเพ่ือเปนตัวแทนของตวัละครในเรื่อง 1 ตัว 
นักเรียนดังกลาวจะใหขอมูลปลีกยอยเกี่ยวกบัตัวละครนั้น 
จํานวน 10 ขอมูลสั้นๆ นักเรียนอีกทีมหน่ึงจะตองทายวาตวั
ละครนั้นคือใคร โดยมีสิทธิ์ทายไดเพียงคร้ังเดียว และตอง
ทายกอนที่เพ่ือนใหขอมูลเกี่ยวกับตัวละครครบ โดยคะแนนที่
ไดขึ้นอยูวาทายไดถูกตองหลังจากฟงขอมูลที่เทาไร เชน ถา
สามารถทายไดถูกตองเม่ือไดขอมูลครั้งที ่ 4 ก็จะได 6 
คะแนน (10 ลบดวย 4) เปนตน 

หมายเหตุ 1.นักเรียนแสดงผลงานจากการทํากิจกรรม บริเวณหนาหองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
             2.นักเรียนสามารถใชภาษาไทยในขณะดําเนินกิจกรรมไดทุกกิจกรรม 
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5. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Randomized 
Control Group Pretest-Posttest (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540 : 60-61) แสดงในตาราง 1 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 
 กลุม   สอบกอน   ทดลอง   สอบหลัง 
__________________________________________________________________________ 
 E   T1       X       T2 
 C   T1       -       T2  
  
 
 สัญลักษณที่ใช 
 E แทน กลุมทดลองทีไ่ดรับการเสรมิการอานโดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออาน 
    นอกเวลา 
 C แทน กลุมควบคุมทีไ่ดรับการเสรมิการอานโดยไมใชโปรแกรมการอานหนังสืออาน 
    นอกเวลา 
 T1 แทน การสอบกอนการทดลอง 
 T2 แทน การสอบหลังการทดลอง 
 X แทน การจัดโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา 
  
 วิธีดําเนินการทดลอง 
 1. คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
 2. ทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ โดยที่ผูวิจัยไดสรางขอสอบวัดความสามารถทางดาน
การอานภาษาอังกฤษโดยดัดแปลงจากแบบทดสอบจากสถาบันภาษาประยุกต มหาวิทยาลัยเอดิน
เบรอะ (EPER) ประเทศสหราชอาณาจักร และใชคะแนนที่ไดจัดระดับความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ (Placement) ทั้งสองกลุม  
 3. จัดปฐมนิเทศเพื่อใหนักเรียนทําความเขาใจกับกลุมตัวอยางในการทดลอง การแยก
ประเภทหนังสือและการจัดระดับความยากงายของหนังสืออานนอกเวลาตามคําศพัทหลัก EPER 
ของ Dr. David R. Hill 
 4. แจงใหกลุมทดลองทราบระดับความสามารถของตนเอง และแนะนาํหนังสืออานนอก
เวลาใหเหมาะสมกับระดับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกับกลุมทดลอง สวนกลุมควบคุม  
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ครูจะใหนักเรยีนอานหนังสืออานนอกเวลาตามความสนใจของตนเองโดยที่ไมมีการแจงถึงระดับ
ความสามารถของนักเรียนที่อยูในกลุมควบคุม 
 5. ดําเนินการทดลอง โดยใหกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมอานหนังสืออานนอกเวลา สาํหรับ
กลุมควบคุมคณุครูประจําวชิาเปนผูรับผดิชอบการมอบหมายการอานนอกเวลาและบันทึกแบบ
สังเกตพฤติกรรมการอานในระหวางการอานในชั้นเรียน (1คาบตอสปัดาห) สวนกลุมทดลอง ผูวจัิย
เปนรับผิดชอบในการมอบหมายการอานนอกเวลาและการจัดโปรแกรมการอานหนังสืออานนอก
เวลา รวมทั้งทําการสังเกตและประเมินพฤติกรรมผูเรยีนระหวางการรวมกิจกรรมเสริม โดยใชแบบ
สังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอาน 
 6. ทําแบบสอบถามความคดิเห็นทั่วไปกบักลุมทดลองหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 
 7. ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนการทดลอง 
 8. รวบรวมขอมูลจากผลการทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอนและ
หลังการทดลอง แบบบันทกึการอาน แบบสังเกตพฤตกิรรมการอานของกลุมควบคุม แบบสังเกต
พฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอานของกลุมทดลอง และแบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไป
เกี่ยวกับโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลาของกลุมทดลองมาวิเคราะห หาคาเฉลี่ย และ
เปรียบเทียบผล  
 9. รายงาน สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกลุมทดลองและกลุมควบคมุกอนและหลงัการทดลอง 
 2. เปรียบเทียบความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช t-test for Dependent Samples 
 3. เปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดยใช t-test for Dependent Samples 
 4. รวบรวมขอมูลดานการอานของกลุมทดลองและกลุมควบคุม จากแบบบันทึกการอาน 
นํามาวิเคราะหและเสนอเปนคารอยละ 
 5. แบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกีย่วกับโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา นํามา
วิเคราะหและเสนอในรูปแบบความเรียงเปนคารอยละ 
 6. แบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอานและแบบสังเกตพฤติกรรมการอาน 
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ใชวธิีการแบงชวงแปรผลตามหลักของการแบงอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2548 : 192 - 194) โดยใช
เกณฑดังน้ี 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง พฤติกรรมอยูในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง พฤติกรรมอยูระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง พฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง พฤติกรรมอยูในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง พฤติกรรมอยูในระดับนอยที่สุด 
 
 ระดับพฤติกรรม 
 ระดับพฤติกรรม 1  หมายถึง  แสดงพฤติกรรมนอยที่สุด 
 ระดับพฤติกรรม 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนอย 
 ระดับพฤติกรรม 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมปานกลาง 
 ระดับพฤติกรรม 4 หมายถึง แสดงพฤติกรรมมาก 
 ระดับพฤติกรรม 5  หมายถึง แสดงพฤติกรรมมากที่สุด 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน หาคาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
(พวงรัตน ทวรัีตน. 2543 : 138)  
 2.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ใช t-test for Dependent Samples (พวงรัตน ทวีรัตน. 
2543 : 162) เปรียบเทยีบความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง  
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ใช t-test for Dependent Samples เปรียบเทยีบความ 
สามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษ 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาพัฒนาทางดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการเสริมการอาน โดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา จาก
การศึกษาคนควา ผูวิจัยขอ เสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณทีใ่ชในการเสนอผลการวิเคราะหดังน้ี 
 N  แทน กลุมตัวอยาง 
 X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
 SD  แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน match - paired t - test 
   
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 5 ทีไ่ดรับการเสรมิการอาน โดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลากอนและหลัง
การทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากจากแบบบันทึกการอาน 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกบัโปรแกรม
การอานหนังสืออานนอกเวลา 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอาน
ของกลุมทดลอง 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการอานสําหรับกลุมควบคุม 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทยีบพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปที่ 5 ทีไ่ดรับการเสรมิการอาน โดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลากอนและหลัง
การทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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 ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของ    
กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมกอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ปรากฏผลตามตาราง 3 ดังน้ี 
ตาราง 3 คะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการเสริมการอาน โดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออาน 
     นอกเวลากอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
 

         **มีระดับนัยสาํคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 จากตาราง 3 แสดงวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมทดลองมีพัฒนาการดานการ
อานภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลงัจากที่มีการเสริมการอานหนังสืออานนอกเวลา โดยนักเรียนกลุมทดลอง
มีคะแนนเฉลีย่กอนการทดลองที่ 13.61 และหลังการทดลองที่ 17.89 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที ่
7.992 โดยมีพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และนกัเรียน
กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองที่ 12.61 และหลังการทดลองที่ 12.21 โดยมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 5.315 โดยไมมีพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษ  
 ผูวิจัยเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของ
กลุมทดลอง และกลุมควบคุมโดยใช t-test for Independent Samples ปรากฏผลตามตาราง 4 ดังน้ี 
 
ตาราง 4  เปรียบเทียบความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
     ปที่ 5 ที่ไดรับการเสริมการอานหนังสืออานนอกเวลาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

แหลงขอมูล  กลุมทดลอง กลุมควบคุม  
 N X SD N       X SD t 
       

หลังเรียน 28 17.89 6.663 28   12.21 5.593 3.241** 
         **มีระดับนัยสาํคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  
 จากตาราง 4 แสดงวา หลังจากไดรับการเสริมการอานหนังสืออานนอกเวลา กลุมทดลองมี
พัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  
 
 
 
 

แหลงขอมูล  กอนการทดลอง หลังการทดลอง  
 N X SD X SD t 

กลุมทดลอง 28 13.61 7.992 17.89 6.663 5.282** 
กลุมควบคุม 28 12.61 5.315 12.21 5.593 -0.400 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหจากแบบบันทกึการอาน 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบบันทึกการอานของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซ่ึงบันทึกหลัง
การอานหนังสืออานนอกเวลาทุกครั้ง จํานวน 56 ชุด มาวิเคราะหแยกเปนรายบุคคล ตามประเภท
ของหนังสืออานนอกเวลา จํานวนเลม จํานวนหนา ระดับความพอใจในหนังสืออานนอกเวลา การ
แนะนําใหเพ่ือนอาน และระดับความยากงายของหนังสืออานนอกเวลาตามคําศัพทหลัก  
 1. ประเภทหนังสืออานนอกเวลาที่ผูเรียนเลือกจํานวนหนังสือประเภทตางๆ (ดูรายละเอียด
บทที ่3) พบวา ผูเรียนเลือกอานหนังสือแยกตามประเภท ปรากฏผลตามตาราง 5 
 
ตาราง 5 ประเภทของหนังสืออานนอกเวลาที่ผูเรียนเลอืกอาน 
 

จํานวนที่กลุม
ทดลองเลือกอาน 

จํานวนที่กลุมควบคุม
เลือกอาน 

ประเภท จํานวนที่มี 
(เลม) 

(เลม/ครั้ง) รอยละ (เลม/ครั้ง) รอยละ 

เรื่องจริงและสารคดี 
อาชญากรรมและลึกลับ 
ตื่นเตนและผจญภัย   
จินตนาการเชงิวิทยาศาสตรและอนาคต 
สัตว 
วัฒนธรรมและสังคม 
เรื่องอ่ืนๆ 

31 
13 
45 
21 
73 
10 
56 

20 
6 
14 
23 
34 
12 
26 

8.03 
2.41 
5.62 
9.25 
13.67 
4.81 
10.44 

18 
7 
17 
14 
35 
20 
10 

7.23 
2.81 
6.82 
5.62 
14.06 
8.03 
4.01 

รวม 249 135  121  
 
 จากตาราง 5 พบวา กลุมทดลองเลือกอานหนังสือประเภทสตัวมากที่สุดและหนังสือ
ประเภทอาชญากรรมนอยที่สุดโดยกลุมทดลองเลือกอานหนังสือประเภทสัตว จํานวน 34 เลม คิด
เปนรอยละ 13.67 และเลอืกอานหนังสือประเภทอาชญากรรมและลึกลับ จํานวน 6 เลม คิดเปน   
รอยละ 2.41 และกลุมควบคุมเลือกอานหนังสือประเภทสัตวมากที่สุดและหนังสือประเภทอาชญากรรม
นอยที่สุดโดยกลุมควบคุมเลือกอานหนังสือประเภทสตัว จํานวน 35 เลม คิดเปนรอยละ 14.06 และ
เลือกอานหนังสือประเภทอาชญากรรมและลึกลบั จํานวน 7 เลม คิดเปนรอยละ 2.81 
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 2. ผูเรียนมีระดับความพอใจในหนังสืออานนอกเวลา ปรากฏผลตามตาราง 6  
 
ตาราง 6 ความพอใจในหนังสืออานนอกเวลา 
 

ระดับความพอใจ 
(คิดเปนรอยละ) 

กลุม จํานวนเลมทีมี่ จํานวนเลมที่
เลือก 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย 

กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

249 
249 

135 
121 

29.16 
19.81 

35.13 
23.05 

25.00 
35.71 

10.71 
21.43 

 
  จากตาราง 6 พบวาจากจํานวนหนังสือที่กลุมทดลองเลือกทั้งหมด 135 เลม จากจํานวน
หนังสืออานนอกเวลาทั้งหมด 249 เลม ผูเรียนมีความพอใจหนังสือที่อานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
29.16 และมีความพอใจหนังสือที่อานนอยคิดเปนรอยละ 10.71 และจากจํานวนหนังสือที่กลุม
ควบคุมเลือกทั้งหมด 121 เลม ผูเรียนมีความพอใจหนังสือที่อานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 19.81 และ
มีความพอใจหนังสือที่อานนอยคิดเปนรอยละ 21.43 
 
 3. ผูเรียนมีความคิดเห็นในการแนะนําหนังสืออานนอกเวลาใหเพ่ือนอาน ปรากฏผลตาม
ตาราง 7 
 
ตาราง 7 แสดงความคิดเห็นในการแนะนําหนังสืออานนอกเวลาใหเพ่ือนอาน 
 

การแนะนําใหเพ่ือนอาน 
(คิดเปนรอยละ) 

กลุม จํานวนที่อาน 
(เลม/ครั้ง) 

จํานวนเลม/ครั้ง แนะนํา ไมแนะนํา 
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

135 
121 

118 
86 

87.40 
71.07 

12.61 
28.93 

 
 จากตาราง 7 พบวา กลุมทดลองแนะนําหนังสือ จํานวน 118 เลม ใหเพ่ือนอาน  คิดเปน
รอยละ 87.40 และไมแนะนําใหเพ่ือนอาน คิดเปนรอยละ 12.61 และกลุมควบคุมแนะนําหนังสือ 
จํานวน 86 เลม ใหเพ่ือนอาน คิดเปนรอยละ 71.07 และไมแนะนําใหเพ่ือนอาน คิดเปนรอยละ 
28.93 
 
 
  



 38
 4.หนังสืออานนอกเวลาที่ผูเรียนอานมีจํานวนเลมและจํานวนหนา ปรากฏผลตามตาราง 
8  
 
ตาราง 8 จํานวนหนังสืออานนอกเวลาและจํานวนหนาที่อานของผูเรียน 
 

เฉลี่ยตอคน กลุม จํานวนเลมทีอ่าน หนา 
จํานวนเลม จํานวนหนา 

กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

135 
121 

 

3,378 
2,853 

5 
4 
 

121 
102 

 
 
 จากตาราง 8 พบวา กลุมทดลองอานหนังสือ จํานวน 135 เลม รวม 3,378 หนา เฉลี่ย
ผูเรียนอานคนละ 5เลม จํานวน 121 หนา และกลุมควบคุมอานหนังสือ จํานวน 121 เลม รวม 2,853 
หนา เฉลี่ยผูเรียนอานคน                                      
 
 5. ผูเรียนเลือกอานหนังสืออานนอกเวลาตามระดับความยากงายของคําศัพทหลัก 
ปรากฏผลตามตาราง 9 
 
ตาราง 9 แสดงการเลือกอานหนังสืออานนอกเวลาตามระดับความยากงายของคําศพัทหลัก 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม ระดับ
ของ 

EPER 
Levels 

ระดับความยากงาย 
(จํานวนคําศพัท

หลัก) 
จํานวน
เรื่อง 

จํานวนที่
ผูเรียนเลือก

อาน 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน
เรื่อง 

จํานวนที่
ผูเรียนเลือก

อาน 

คิดเปน
รอยละ 

A 10-100 78 20 14.81 78 33 27.27 
B 100-150 41 22 16.29 41 29 23.96 
C 150-200 38 31 22.96 38 27 22.31 
D 200-250 33 28 20.72 33 25 20.66 
E 250 ขึ้นไป 59 34 25.18 59 7 5.78 
รวม  249 135  249 121  
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 จากตาราง 9 พบวา ผูเรียนกลุมทดลองเลือกอานหนังสืออานนอกเวลาที่มีความยากงาย 
ระดับ E (จํานวนคําศัพทหลัก 250 คําขึ้นไป) มากทีสุ่ดจํานวน 34 เลม จากจํานวนหนังสือที่เลือก
อานทั้งหมด 135 เลม คดิเปนรอยละ 25.18 และเลือกอานหนังสือที่มีความยากงาย ระดับ A 
(จํานวนคําศพัทหลัก 10 - 100 คํา) นอยที่สุดจํานวน 20 เลม จากจํานวนหนังสอืที่เลือกอานทั้งหมด 
135 เลม คดิเปนรอยละ 14.81 และพบวา ผูเรยีนกลุมควบคุมเลือกอานหนังสือที่มีความยากงาย 
ระดับ A (จํานวนคําศัพทหลัก 10-100 คํา) มากที่สุดจํานวน 33 เลม จากจํานวนหนังสือที่เลือกอาน
ทั้งหมด 121 เลม คิดเปนรอยละ 27.27 และเลือกอานหนังสืออานนอกเวลาที่มีความยากงาย ระดับ 
E (จํานวนคําศัพทหลัก 250 คําขึ้นไป) นอยที่สุดจํานวน 7 เลม คิดเปนรอยละ 5.78 
  
ตอนที่ 3   ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกีย่วกับโปรแกรมการอาน
หนังสืออานนอกเวลา  
 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกบัโปรแกรมการอานหนังสือ
อานนอกเวลาของกลุมทดลอง ซ่ึงเปนแบบสอบถามปลายเปดมารวบรวมและจัดเรียงลําดับความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ ปรากฏผลตามตาราง 10  
 
ตาราง  10  ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะอื่นๆ ของกลุมทดลองตอโปรแกรมการอานหนังสืออาน 
     นอกเวลา 
 
ขอที่ ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ รอยละ 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

5. 

 
การไดรับแนะนําใหนักเรียนสังเกตชื่อเรื่องชวยใหนักเรยีนเลือกเรื่องได
เร็วขึ้น 
นักเรียนทราบวาเนื้อหาของเร่ืองเปนแนวใดจากการใหนักเรียนอาน
คําอธิบายสั้นๆที่ปกหลัง 
นักเรียนรูคําศพัทมากขึ้นกวาเดิม 
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆในเรื่องที่อาน เชน เน้ือหา 
ตัวละคร เปนตน 
นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อานได 

 
17.86 

 
35.71 

 
7.14 
14.29 

 
25.00 

 
 จากตาราง 10 พบวาผูเรียนแสดงความคดิเห็นวาการไดรับคําแนะนาํใหอานคําอธบิายสั้นๆ 
ที่ปกหลังเพ่ือชวยใหทราบวาเนื้อหาของเรื่องเปนแนวใด อยูในอันดับสูงสุด คิดเปนรอยละ 35.71 
และนักเรียนรูคําศัพทมากขึน้กวาเดิม อยูในอันดับต่ําสดุ คิดเปนรอยละ 7.14    
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 ตอนที่ 4  ผลการวเิคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอานของ
นักเรียนกลุมทดลอง 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอานของกลุมทดลอง 
จํานวน 28 คน ในจํานวน 8 คาบ ซ่ึงบันทึกพฤติกรรมโดยภาพรวม ปรากฏผลตามตาราง 11 
 
ตาราง 11 แสดงจํานวนและคารอยละของผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการรวม   
    กิจกรรมเสริมการอานของนักเรียนกลุมทดลอง 
 

ระดับพฤติกรรม พฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอาน 
X  SD. แปลผล 

1. นักเรียนใหความรวมมือกับครูและเพ่ือนในชวงของการรวมกิจกรรม  
เสริมการอาน 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบกับงานที่ครูไดมอบหมาย 
3. นักเรียนมีนํ้าใจกับเพ่ือนรวมชั้นและครูในขณะรวมกิจกรรมเสริม 
การอาน 
4. พฤติกรรมโดยทั่วไปภายในหองเรียน 

3.32 
 

3.07 
2.60 

 
2.57 

1.05 
 

0.94 
1.03 

 
0.99 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
นอย 

 
นอย 

 
 จากตาราง 11 พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมใหความรวมมือกับครูและเพื่อนในชวงของการ
รวมกิจกรรมเสริมการอาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.32 และมีพฤติกรรมความ
รวมมือภายในหองเรียนทั่วไปในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที ่ 2.57 และมีความรับผิดชอบกับ
งานที่ครูไดมอบหมาย อยูในระดับ 2 โดยมีคาแปรผลอยูในระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤตกิรรมการอานของนักเรียนกลุมควบคุม  
 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการอานของกลุมควบคมุ จํานวน 28 คน ใน
จํานวน 8 คาบ ซ่ึงบันทึกพฤติกรรมโดยภาพรวม ปรากฏผลตามตาราง 12 
 
ตาราง 12 แสดงจํานวนและคารอยละของผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการอาน   
    ของนักเรียนกลุมควบคุม 
 

ระดับพฤติกรรม พฤติกรรมการอาน 
X  SD. แปลผล 

1. นักเรียนใหความรวมมือกับครูในการอานหนังสืออานนอกเวลา 
2. นักเรียนมีความตั้งใจในการอานหนังสืออานนอกเวลา 
3.นักเรียนมีนํ้าใจกับเพ่ือนรวมชั้นเม่ือเพ่ือนไมเขาใจเนือ้หาหรือคําศัพท 
4. พฤติกรรมทั่วไปภายในหองเรียน 

2.11 
2.11 
2.18 
2.14 

1.07 
1.07 
0.55 
0.65 

นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

  
 จากตาราง 12 พบวา พฤตกิรรมการอานของกลุมควบคุมในทุกดานอยูในระดับนอย โดยมี
คาเฉลี่ยพฤตกิรรมความรวมมือกับครูในการอานหนังสืออานนอกเวลา โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ 2.11 
และคาเฉลี่ยพฤติกรรมความตั้งใจในการอานหนังสืออานนอกเวลา โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที ่ 2.11 
เชนเดียวกัน 
 



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการเสริมการอานโดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา โดยมีขอสรุป 
อภิปรายผล และเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับ
การเสริมการอานโดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา 
 
สมมติฐาน 
 กลุมทดลองมีพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุมหลังการไดรับการ
เสริมการอานโดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
               ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพค
ริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 หอง 
รวมทั้งสิ้น 56 คน 
 
 2. กลุมตัวอยาง 
                กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 
หอง ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย เปนกลุมทดลอง จํานวน 28 คนและกลุมควบคุม จํานวน 28 คน 
 
 3. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย 
  3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ผูวิจัยสรางโดยอาศัย
แนวทางจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ของ Dr. David R. Hill เปน
ลักษณะ modified cloze ของสถาบันภาษาประยุกตมหาวิทยาลัยเอดินเบรอะ (EPER) ประเทศ
สหราชอาณาจักร เปนแบบทดสอบโคลซ (Cloze test) เปนบทอานสัน้ๆมีระดับความยากงายตาม 
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คําศัพทหลัก EPER ในระดับเริ่มตน คือ A,B,C,D และ E ลักษณะ modified cloze ใหนักเรียน
เลือกคําตอบของคําในชองวาง แบงออกเปน 10 ตอน จํานวน 50 ขอ ใชเวลาสอบ 40 นาที   
(ดูภาคผนวก ก) 
               3.2 หนังสืออานนอกเวลา จํานวน 249 เลม ซ่ึงประกอบดวยหนังสือหลากหลาย
ประเภท ไดแก เรื่องจริงและสารคดี อาชญากรรมและลึกลับ ตืน่เตนและผจญภัย จินตนาการเชิง
วิทยาศาสตรและอนาคต  สัตว วัฒนธรรมและสังคม เรื่องอ่ืนๆ โดยแบงความความยากงายของ
หนังสืออานนอกเวลาตามคาํศัพทหลัก EPER Levels ของ Dr. David R Hill  
               3.3 แบบบันทึกการอาน ใหกลุมตัวอยางบันทึกขอมูลตางๆ เกี่ยวกบัหนังสือที่อานลง
ในแบบบันทึกการอานหลังจากการอานทุกครั้ง (ดูภาคผนวก ข) 
               3.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอานของกลุมทดลอง (ดูภาคผนวก ข) 
               3.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการอานของกลุมควบคุม (ดูภาคผนวก ข) 
  3.6 โปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา เปนกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ิมจากการเสริม
การอานนอกเวลาสําหรับกลุมทดลอง ประกอบดวย 
   3.6.1 การปฐมนิเทศ และการเสนอแนะการอานตามระดับความสามารถ 
   3.6.2 กิจกรรมสงเสริมการอานของกลุมทดลอง    
  3.7 แบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกีย่วกับโปรแกรมการอานหนังสือนอกเวลา โดย
เปนแบบสอบถามปลายเปด (ดูภาคผนวก ข) 
 
 4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่
ไดรับการเสรมิการอานโดยใชโปรแกรมการอานหนังสือนอกเวลาครัง้น้ี ผูวิจัยดําเนินการตามขัน้ตอน
ตอไปน้ี 
 4.1 คัดเลือกกลุมตัวอยาง จากนั้นจัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจในวิธีการดําเนนิการ
ทดลอง ชี้แจงจุดประสงค และวธิวีัดผลประเมินผล 
 4.2 ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ และใชคะแนนที่ไดจัดระดับความสามารถ
ทางการอานภาษาอังกฤษ (Placement) ของกลุมทดลองโดยผูวิจัยดําเนินการแนะนําใหกลุมทดลอง
เลือกอานหนังสืออานนอกเวลาตามระดับความสามารถของตนเอง 
 4.3 ดําเนินการทดลอง โดยใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมเลือกอานหนังสืออานนอกเวลา
อยางนอยคนละ 1 เลม / สัปดาห อานนอกเวลาเรียนและใหบันทกึขอมูลการอานในแบบบันทึกการ
อานทุกครั้ง 
 4.4 ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมใหกลุมทดลองและประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนเม่ือ
สิ้นสุดการทดลองโดยใชแบบประเมินพฤติกรรม 
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 4.5 ทําการทดสอบหลังทดลอง (Post-test) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษฉบับเดียวกับการทดสอบกอนการทดลอง 
 4.6 รวบรวมขอมูลจากผลการทดสอบ แบบบันทึกการอาน และแบบสอบถามความคิดเห็น
ทั่วไปเกีย่วกบัโปรแกรมการอานหนังสือนอกเวลา นําผลไปวเิคราะห สรุป และอภิปรายผล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหคาคะแนนเฉลีย่ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการสอบกอนและ
หลังการทดลอง จากแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 5 ที่ไดรับการเสริมการอานของกลุมทดลองและกลุมควบคุม และเปรียบเทยีบความสามารถดาน
การอานภาษาอังกฤษของกลุมทดลองและกลุมควบคมุ โดยใช t-test for Dependent Samples  
 2. เปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศกึษา 
ปที่ 5 ที่ไดรับการเสริมการอาน ที่ไดจากการใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลาของกลุม
ทดลองกอนและหลังการทดลองโดยใช t-test for Dependent Samples (ดูภาคผนวก ค) 
 3. วิเคราะหขอมูลดานการอานจากแบบบันทึกการอาน  
 4. วิเคราะหขอมูลแสดงจํานวนหนังสืออานนอกเวลาและระดับหนังสืออานนอกเวลาอานของ
กลุมทดลองและกลุมควบคมุ (ดูภาคผนวก ง) 
 5. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกบัโปรแกรมการอานหนังสือ
อานนอกเวลา   
  
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1. กลุมทดลองที่ไดรับกจิกรรมเสริมการอาน โดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอก
เวลาซึ่งจัดใหนักเรียนอานหนังสืออานนอกเวลาตามความสามารถและความสนใจของแตละคน 
รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมการอาน มีพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุมทีไ่ดรับ
การเสริมการอาน โดยไมใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

  2.   หลังการทดลอง นักเรียนกลุมทดลองมีพัฒนาการดานการอานสูงกวากอนการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่ไมพบความแตกตางในความสามารถดานการอาน
ระหวางกอนและหลังการทดลองในกลุมควบคุม 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการทดลองเพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอก
เวลาในการพฒันาดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย ซ่ึงสามารถนําผลจากการศกึษาคนความาอภิปรายไดดังตอไปน้ี 
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1. กลุมทดลองทีไ่ดรับการเสรมิการอานโดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอก 

เวลามีพัฒนาการดานภาษาอังกฤษสูงกวา กลุมควบคมุที่ไมไดรับการเสริมการอานโดยไมใช
โปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 
  ผลการวิจัยในครั้งน้ีอาจมีผลมาจากปจจัยหลายประการดังตอไปน้ี 
  1.1  การอานตามระดับความสามารถ ในงานวิจัยในครั้งน้ีกลุมทดลองไดรับการ
แนะนําการอานใหเหมาะกับระดับความสามารถในการอานของแตละคน ซ่ึงพบวา นักเรียน 25 คน 
จาก 28 คน เริ่มอานตามระดับความสามารถของตนเอง และมีเพียง 3 คน ที่เริ่มอานในระดับที่สูง
กวา 1 ระดับ และพบวามีนักเรียน 7 คน จาก 28 คนอานเรียงลําดับจากระดับงายไปหายาก โดย
นักเรียนสวนใหญมีการอานขามระดับเพียง 1 ระดับ 
 จากการอานตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนทําใหนักเรยีนสามารถอาน
หนังสืออานนอกเวลาไดครบทุกระดับโดยพบวามีนักเรียน 9 คนที่อาน 5 ระดับ นักเรียน 14 คนที่
อาน 4 ระดับ นักเรียน 4 คนที่อาน 3 ระดับ และนักเรยีนเพียง 1 คนที่อานแค 2 ระดับ และที่สาํคัญ
นักเรียนสวนใหญไมมีการยอนกลับมาอานหนังสืออานนอกเวลาในระดับตนๆเหมือนกับกลุมควบคุม
 นอกจากนี้เม่ือเปรียบเทียบพัฒนาการในการอานหนังสืออานนอกเวลา ในชวงระหวาง
สัปดาหที่ 5 พบวากลุมทดลองมีพัฒนาการในการอานหนังสืออานนอกเวลาทีสู่งกวากลุมควบคุม 
สอดคลองกับขอมูลจํานวนหนังสืออานนอกเวลาและจํานวน หนาที่อานของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม และผลการวิเคราะหจากแบบบนัทึกการอาน พบวา กลุมทดลองอานหนังสืออานนอกเวลา
ในระดับ C,D และ E มากกวากลุมควบคมุ 
  1.2 การเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน กอนการดําเนินกิจกรรมเสริมการอาน  
ผูวิจัยไดแนะนํากลยุทธในการอานใหกลุมทดลอง จัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเน่ืองสัปดาห
ละ 1 ครั้ง ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรมกอนการอาน กจิกรรมระหวางการอาน และกิจกรรมหลังการ
อาน กิจกรรมเหลานี้มีสวนสงเสริมทักษะดานการอาน และกิจกรรมสงเสริมการอานหนังสืออานนอก
เวลาที่จัดให โดยที่ขั้นตอนแรกจะเปนกิจกรรมกอนการอาน โดยในกิจกรรมกอนการอาน ผูวิจัยได
แนะนํากลยุทธหลากหลายแกนักเรียน เชน การสังเกตชื่อเรื่อง การเดาเนื้อเรื่องจากภาพบนปก และ  
ในกิจกรรมระหวางการอาน ผูวิจัยไดแนะนํากลยุทธหลากหลายแกนักเรียน เชน การยอเน้ือเรื่อง 
การหาขอผิดพลาดของเนื้อเรื่อง สวนกิจกรรมหลังการอาน ผูวิจัยแนะนํากลยุทธแกนักเรียน เชน 
การสรุปเน้ือเรื่อง ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอาน 
แบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกีย่วกบัโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา และแบบบันทึก
การอาน พบวานักเรียนไดนํากลยุทธทีฝ่กจากกิจกรรมดังกลาวทุกขั้นตอนไปใชในการอานหนังสือ
อานนอกเวลาจริง 
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 นอกจากนี้ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤตกิรรมการรวมกิจกรรมเสริมการ
อานของกลุมทดลองในขณะที่ดําเนินกิจกรรมในแตละคาบเรียน พบวานกัเรียนสวนใหญสามารถ
เขาใจเนื้อเรื่องและกิจกรรมแตละกิจกรรมไดเปนอยางดี มีความตัง้ใจในการรวมกิจกรรมเสริมการ
อานอยูในเกณฑดี สอดคลองกับขอมูลจากการวิเคราะหแบบบันทึกการอานของนักเรียน พบวามี
นักเรียนมีความสนใจในการยืมหนังสืออานนอกเวลามากกวาจํานวนที่ผูวิจัยกําหนดสัปดาหละ 1 
เลมโดยมีการยืมอยางนอยคนละ 2 เลม / สัปดาห และพบวานักเรยีนสวนใหญมีความตั้งใจในการ
อานหนังสือ โดยนักเรียนสามารถสรุปใจความของเรื่องและบันทึกลงในแบบบันทึกการอานอยาง
ตอเน่ืองตลอดระยะเวลา 8 คาบที่ผูวิจัยดําเนินการทดลอง 
 จากการไดอานหนังสืออานนอกเวลาตามความสามารถและความสนใจ รวมทั้งการไดรวม
กิจกรรมเสริมการอาน ซ่ึงนักเรียนไดมีโอกาสฝกกลยทุธการอานในทุกขั้นตอน สงผลใหนักเรยีนมี
พัฒนาการในการอานดังปรากฏตามผลการวิจัยครั้งน้ี สอดคลองกับผลการวิจัยของสุพัตรา ชัยมณี 
(2547) ซ่ึงพบวาการศึกษาพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการเสรมิการอาน โดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลามพัีฒนาการดานการอาน
ภาษาอังกฤษสูงกวา นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่ไดรับการเสริมการอาน โดยไมใชโปรแกรมการ
อานหนังสืออานนอกเวลา 
  
 2. กลุมควบคมุที่ไมไดรับการเสริมการอานโดยใชโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลามี
พัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษ กอนและหลังการอานไมแตกตางกัน  
ผลการวิจัยในครั้งน้ีอาจมีผลมาจากปจจัยหลายประการดังตอไปน้ี 
  2.1 การอานโดยไมไดมีการแนะนําใหอานตามระดับความสามารถ   ในการวิจัยครัง้น้ี
กลุมควบคุมไดรับการทดสอบวัดระดับความสามารถในการอานหนังสืออานนอกเวลาเชนเดียวกับ
กลุมทดลอง ผูวิจัยไมไดแนะนําการอานตามความสามารถของนักเรียน แตอยางไรก็ตามจาก
การศึกษาขอมูลหนังสือที่นักเรียนยืมไปอานจากแบบบนัทึกการอาน พบวา นักเรียน 17 คน อาน
สลับระดับแบบกระโดดขามมากกวา 1 ระดับ และบางคนอานสลับไปมาจากงายและยาก ซ่ึงทําให
นักเรียนตองใชเวลาอานหนังสือเลมเดิมหลายสัปดาห (2-3 สัปดาห) สงผลใหนักเรียนเพียง 1 คน
หรือรอยละ 5.78 ที่อานครบ 5 ระดับ  
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะหจากแบบบันทกึการอานของนักเรียนพบวา ในชวงสัปดาหที่ 5 
กลุมควบคุมยงัอานหนังสืออานนอกเวลาระดับตนๆ คอืยังมีการอานหนังสืออานนอกเวลาในระดับ B 
เปรียบเทียบกบักลุมทดลองในชวงสัปดาหเดียวกันมีการอานหนังสืออานนอกเวลาในระดับ C ขึ้นไป 
แสดงใหเห็นวากลุมควบคุมมีพัฒนาการในการอานหนังสืออานนอกเวลานอยกวากลุมทดลอง และ
จากขอมูลในแบบสังเกตพฤติกรรมการอานพบวา นักเรียนกลุมควบคุมสวนใหญขาดความ
กระตือรือรนและจุดมุงหมายในการอาน ซ่ึงอาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหผลสัมฤทธในการอานไม
พัฒนาขึ้น  
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   2.2 การอานโดยไมไดรับการฝกกลยุทธการอาน   จากการวิเคราะหขอมูลแบบ
พฤติกรรมการอานของกลุมควบคุม พบวานักเรียนขาดจุดมุงหมายในการอานหนังสืออานนอกเวลา 
ภายในคาบเรยีน นักเรียนสวนใหญขาดสมาธิในการอานหนังสือนอกเวลาและขาดความใสใจในการอาน 
โดยสวนใหญมีพฤติกรรมหวงเลนกบัเพ่ือน ถึงแมวาผูวจัิยจะจัดใหนักเรียนที่มีปญหาน่ังแยกออกจาก
กัน เปรียบเทียบกับขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอานของกลุมทดลอง 
พบวาการที่กลุมทดลองมีจุดมุงหมายในการรวมกิจกรรมเสริมการอานทําใหเกิดความกระตือรือรน
ในการเรียน เน่ืองจากนักเรียนจะตองใชความคิดในการรวมกิจกรรมตลอดเวลา สอดคลองกับขอมูล
จากแบบบันทกึการอานของกลุมทดลองทีพ่บวานักเรียนมีจุดมุงหมายในการยืมหนังสืออานนอก
เวลาตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห และมีความตั้งใจในการบันทึกสิ่งที่ไดหลังการอานทุกครั้ง  
  ผลจากการไมไดการฝกกลยุทธจากกิจกรรมเสริมการอานจึงทําใหกลุมควบคุมมีการ
อานแบบไมเปนระบบ ไมไดประเมินความสามารถของตน พฤติกรรมการอานไมเปนไปตาม
ความสามารถของตน ทําใหตองใชเวลาอานเรื่องเดิมนานหรือเสียเวลาอานไปโดยไมไดประโยชน
เพราะตองกลบัมาอานระดับงายหลังจากใชเวลาอานระดับสูงไปหลายสัปดาห ซ่ึงอาจเปนผลจากการ
ขาดทักษะในการอานที่ควรมี 
  การอานที่ไมมีระบบสงผลใหพัฒนาการกอนและหลังการทดลองของกลุมควบคุมไมมี
ความแตกตางกัน เปรียบเทียบกับกลุมทดลองที่ไดรับการแนะนําใหอานตามความสามารถและไดฝก
กลยุทธในการอาน มีพัฒนาการหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อันสงผลใหกลุมทดลองมี
พัฒนาการสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ .01 ดังปรากฏในผลการวิจัยครั้งน้ี 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
   1.1 ในการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ ควรคํานึงถึงองคประกอบที่
จะชวยใหความสามารถในการอานมีประสิทธิภาพดวย ไดแก ประสบการณเดิมของผูอาน ความคิด
รวบยอดและ ความรูทางภาษา ซ่ึงจะเปนตวัแปรทีส่ําคัญในการพัฒนาความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษ 
               1.2 การจัดหาหนังสือนอกเวลา ผูวิจัยควรจัดหาหนังสือนอกเวลาทีมี่เน้ือหาที่เกี่ยวกับ
สัตว โดยทีผู่วิจัยพบวานกัเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมซ่ึงเปนนักเรียนชายลวนและมีความ
สนใจในการยมืหนังสือประเภทสัตวมากกวาประเภทอื่น จึงมีความสนใจในหนังสือประเภทสตัว 
           1.3 ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ควรมีบรูณาการทางดานทักษะอ่ืนๆ เชน การพูด 
การเขียน และการฟง เพ่ือใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมซ่ึงรวมโปรแกรมการอานหนังสืออานนอก
เวลาไดพัฒนาทักษะการพดู การเขียน และการฟง โดยที่ผูวิจัยอาจมอบหมายใหนักเรียนฝกโตตอบ
เปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนการฝกทักษะการพูด นอกจากนี้ผูวิจัยอาจฝกใหนักเรียนฝกเขยีนความ
คิดเห็นที่รวมกิจกรรมแตละครั้งเปนภาษาอังกฤษทุกคาบ เพ่ือใหนักเรียนไดลองเขยีนโดยใชภาษา 
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งายๆในการสือ่สาร สุดทายการฟง ในการทําวิจัยครัง้ตอไปผูวิจัยควรสื่อสารกับนักเรียนใหเปน
ภาษาอังกฤษมากกวานี้ เน่ืองจากที่ผานมาผูวิจัยสื่อสารกับนักเรียนเปนภาษาอังกฤษแตไมสามารถ 
สื่อสารไดตลอดคาบ เน่ืองจากมีปจจัยอ่ืน เชน นักเรียนไมสามารถเขาใจคําสั่งแบบงายๆทั้งหมด 
ผูวิจัยจึงมีความจําเปนที่ตองสื่อสารเปนภาษาไทยควบคูกับการใชภาษาอังกฤษในการอธิบาย 
 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
       ควรมีการศึกษาติดตามผลระยะยาว โดยครูผูสอนจะไดทราบความกาวหนาทางดาน 
การอานของนักเรียน อีกทั้งควรมีการประเมินผลทางดานการอานเปนระยะ เเละนําผลจากการ 
ประเมินทางดานการอานของนักเรียนมาปรับปรุงแกไขในการสอนครั้งตอไป 
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ภาคผนวก ก 
  - แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 
  - ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบกับคะแนนมาตรฐานใน
การจัดระดับความสามารถทางการอานหนังสืออานนอกเวลา ปรับจากแนวทาง
ของ Dr. David R. Hill 
  - ตารางแสดงเกณฑกําหนดระดับความยากงายของหนังสืออานนอก
เวลาตามคําศัพทหลัก 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 

 
ชั้นประถมศกึษาปที่ 5       เวลา 40 นาที 

 
 
 
คําชี้แจง 
 1. ใหนักเรียนอานแตละบทอยางระมัดระวัง โดยทําความเขาใจวาบทอานแตละบทเปนเรื่อง
เกี่ยวกับอะไรตอจากนั้นใหเติมคําใหเหมาะสม 1 คําลงในชองวางโดยเขียนลงในกระดาษคําตอบ 
 
ตัวอยาง 
Passage 
 

         hear       are     the     see       you     
 
 
 “What are the two dogs doing in…(1.)… road?” said Mary. 
 “They…(2.)…fighting,” replied David. “Can…(3.)…hear them, Mary? 
 “Yes, I can…(4.)…them easily but I want to…(5.)…them also.” 
 
 
 2. นักเรียนสามารถอานแตละบทที่จะมีความยากขึ้นเรือ่ยๆ ถานักเรียนไมสามารถทราบ
คําศัพทใหเดาโดยอาศัยเนื้อเรื่อง 
 3. หามเขียนลงบนตวัขอสอบ 
 
Adapted from University of Edinburgh. IALS. (1995). E.P.E.R. Placement/Progress Test. 
  Edinburgh : Institue for Applied Language Studies University of Edinburgh. 
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Read the passages below. Fill the words in the blanks. 
 

books     little     home     family     and 
I. books, books, and more books! That may be how you think of a library. The word library 
comes from a very old word for “book”. A library is a collection of books. 
 A library may be…(1.)… or big. You…(2.)…your…(3.)…may have a library 
at…(4.)… A home library has…(5.)…you like. It may have books you use to find 
information, too. 
 

in    seeds     wings     wind    hair 
II. One of the best ways for a seed to be moved from here to there is by wind. Wind can 
take seeds a long way from the mother plant, and the seeds have things to help them move 
in the wind. 
1. Some seeds have little “ wings” to help them move. The little…(6.)… are brown along by 
the…(7.)….The wings turn round and round like propellers. 
2. Some…(8.)…have little tufts of hair. The…( 9.)…is like a parachute that moves 
along…(10.)… the wind. 
 

run     legs     I     socks     wear 
III. I am tall and thin with long frizzy hair. I was born with hair the colour of burnt toast, but I 
like to change it now and then. At the moment my hair is orange with black, stripes-like a 
tiger’s tail. I have long…(11.)…and I can…(12.)…fast. People say I am as fast as a hare, 
so my nickname is Hare. I…(13.)…large glasses with purple frames. I like to wear different 
coloured…(14.)…, and shoes. …(15.)…don’t like clothes that match…. 
 
 

farms     worms   grow     knows     beds 

  
IV. Brock is a farmer. He farms earthworms as his job. He knows a lot about…(16.)…and 
worm…(17.)…. He…(18.)…that it is important that worms are kept in the right environment 
so they will …(19.)…and breed. He makes special worm…(20.)…for his worms. 
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hat     money     stops     young     hands 

 
V. It is a beautiful summer day in Salzburg. A young man is playing the violin in one of the 
squares. There is an old black hat in front of his feet. 
 A crowd of…(21.)…people are listening to him. He…(22.)…playing and smiles. 
The people clap their…(23.)…and throw…(24.)…into his…(25.)…. Then they walk away. 
  

car     number     telephone     movie     new 
 
VI. This is Anita’s big day. She looks at her face in the mirror.“ I can be a movie star, I 
know I can!” she thinks. She takes a letter out of her bag and reads it again. “ Dear Miss 
Rosselli, Come to the movie studio at 10 o’clock on Tuesday morning.Mr. Stein can see 
you then” She hears the telephone and answers it. “Oh Dan. It’s you,” she says. 
 This is Dan’s big day. He has a new…(26.)…. It is fast, and red, and beautiful. “ 
Anita like men with fast cars,” Dan thinks. “ Now I take her out.” He has a…(27.)…in his 
car. He calls Anita’s…(28.)… “Hi, Anita, “ Dan says. “ Come out with me in my…(29.)…car.” 
OK,” Anita says “ You can take me to the…(30.)…studio…. 
 

thick     cold     walrus   shell     tongue 
 
VII. Many walruses live in…(31.)…places. To keep warm they have a blanket of blubber 
under a tough hide. This blubber can be ten centimeters…(32.)… It helps to protect 
the…(33.)… from the freezing temperatures. 
 Walruses dive down to the…(34.)… floor and use their stiff whiskers to feel selfish. 
They use their lips and…(35.)…to suck out the meat from the shell…. 
 

light     Grandpa’s     morning     eyes     house 
 
VIII. Of all the houses that I know, I like my grandpa’s best. There are other fine houses. 
But Grandpa’s house is the one I like most. Because I see it through Grandpa’s eyes. 
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 Grandpa is blind. He doesn’t see the…(36.)…the way I do. He sees in his own 
way. In the…(37.)…, the sun pushes through the shades into my…(38.)…. I slide down 
under the covers to get away, but the…(39.)…follows me. I give up, kick off the covers, and 
run to…(40.)…’s room…. 
 

door     blood     in     street     help 
 
IX. It is the year 1898, and you are Mycroft Pound, the famous detective. You are sitting in 
your house in London, one cold November evening. There is a knock at the…(41.)…. It is 
Inspector Freewell of the London police. 
 “Can you come to Whitechapel, Mr Pound? We need…(42.)…. There’s a 
woman…(43.)…the...(44.)… She isn’t dead, but there’s…(45.)…everywhere. We think it’s 
the Whitechapel Killer again”…. 
 

pumpkin     eyes     doors   night     candies 
 
X . October 31st is Halloween. On this day, children wear costumes that look like witches, 
ghosts, monsters, and other people. 
 Some children make lamps out of pumpkins. They cut out the…(46.)…, the nose, 
and the mouth. This…(47.)… lamp is called a “jack-o-lantern”. They put them in the window 
at…(48.)… 
 In the evening, The children go out in groups and knock at their 
neighbors’…(49.)…and say, “Trick or treat”. People give them a “treat”. The children get 
some…(50.)…, some chocolate or candied apple…. 
  

@@@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบกับคะแนนมาตรฐานในการจัดระดับความสามารถ

ทางการอานหนังสืออานนอกเวลา ปรับจากแนวทางของ Dr. David R. Hill 
 

คะแนน                                                                      ระดับ 
   50 
   49 
   48                                                                       Level E 
   47 
   46 
คะแนน                                                                      ระดับ 
   45 
   44 
   43 
   42 
   41 
   40 
   39                                                                       Level D 
   38 
   37 
   36 
   35 
   34 
   33 
คะแนน                                                                       ระดับ 
   32 
   31 
   30 
   29                                                                       Level C 
   28 
   27 
   26 
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คะแนน                                                                       ระดับ 
   25 
   24 
   23 
   22 
   21 
   20 
   19                                                                       Level B 
   18 
   17 
   16 
   15 
   14 
คะแนน                                                                        ระดับ 
  13 
  12 
  11 
  10 
   9 
   8                                                                         Level A 
   7 
   6 
   5 
   4 
   3 
   2 

 
ปรับจาก Edinburgh Project on Extensive Reading 
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ตารางแสดงเกณฑกําหนดระดับความยากงายของหนังสืออานนอกเวลาตามคําศพัทหลัก 

EPER Levels 
Series A B C D E 

Longman 
Originals 

Beginner   Advanced 
Fluency 2 

 

 Beginner 2     
 Intermediate 1 

Intermediate 2 
Intermediate 3 
Intermediate 4 

    

 Advanced 
Fluency 
Fluency1 

    

Penguin 
Readers  

  Easystarts   

MACMILLAN 
ORIGINALS 

  Starter   

Oxford 
Bookworms 
Starters 

   STARTERS  

Oxford 
 

  Level 1   

OXFORD 
ENGLISH 
 

    Level 1 
Level 3 

OXFORD 
ENGLISH 
TODAY 
READERS 

   OXFORD 
ENGLISH 
TODAY 
READERS 4 

 

 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primary 

Series A B C D E 
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Oxford 
Literacy 
Web 
 

Stage 2 
Stage 4 

Stage 5 
Stage 6 

   

Oxford 
Reading 
Tree 
 

Stage 2 
Stage 3 
Stage 4 
Stage 5 

Stage 3-4 
Stage 6 

Stage 7 
Stage 7-8 

Stage 9  

Oxford 
Storyland 
Readers 
 

Level 3 
Level 4 

Level 5 
Level 6 

   

Other Series  Hello 
Reader 
Level 1 
Level 2 

Hello Reader 
Level 3 

  

   New Wave 
Level 1 

New Wave  
Level 2 

 

  Oxford 
Stepping 
into English 
 

   

   Thai Watana 
Panich 
Level 2 
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ภาคผนวก ข 
- แบบบันทึกการอาน 

              - แบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอานของกลุมทดลอง 
              - แบบสังเกตพฤติกรรมการอานของกลุมควบคุม 

  - แบบสอบถามความคิดเห็นทัว่ไปเกี่ยวกับโปรแกรมการอานหนังสืออาน 
นอกเวลาของกลุมทดลอง 
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แบบบันทึกการอาน 

Reading Report 
Name (ชื่อ) :____________________________________ Class (ชั้น) :_______________   
No. (เลขที)่ :___________ 
ครั้งที่_____________              วันที_่__________
  
         Title :____________________________________ Author :___________________ 
        (เรื่อง)                                                              (ผูแตง) 
         Publisher :________________My book level :_________Number of pages :______ 
         (สํานักพิมพ)                          (ระดับหนังสือ)                 (จํานวนหนา) 
         Date started :____________                            Date Finished :_____________ 
         (วันที่เร่ิมอาน)                                                  (วันทีส่ิ้นสุดการอาน) 
 
1. Put a   where you like 
 ___The book was fun to read.  ___The book was not fun to read. 
          (หนังสือสนุกนาอาน)                                    (หนังสือไมสนุกและไมนาอาน) 

  ___The book was interesting. ___The book was not interesting 
           (หนังสือนาสนใจ)          (หนังสือไมนาสนใจ) 
 ___The book was useful in daily life. ___The book was not useful in daily life. 
         (หนังสือมีประโยชนในชีวิตประจําวัน)         (หนังสือไมมีประโยชนในชีวิตประจําวัน)   
 ___The book was easy to read.      ___The book was not easy to read. 
       (รูปแบบหนังสืองายเหมาะที่จะอาน)         (รูปแบบหนังสือไมนาอาน) 

 ___The characters were interesting.  ___The characters were not interesting. 
         (ตัวละครนาสนใจ)                  (ตัวละครไมนาสนใจ)      . 
 ___The vocabulary was easy. ___The vocabulary was not easy. 
       (คําศัพทงาย)                  (คําศัพทยาก) 

 ___I enjoyed it very much.     ___I did not enjoy it.                            
       นเพลิดเพลินกับการอานเรื่องนี้)                      (ฉันไมรูสึกสนุกกับการอานเรื่องนี้) 
 
2. Book Rating : O Very good  O Good O Fair  O Poor   
   (ระดับความพอใจ)    @@@@          @@@     @@           @ 
3. Would you like to recommend it to your friends to read? O Yes  O No 
   (นักเรียนตองการที่จะแนะนําใหเพ่ือนอานเลมน้ีหรือไม) 
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4. Describe my impression of the book (บรรยายถึงความประทับใจเกี่ยวกับหนังสือที่ 
นักเรียนอาน)  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ เขียนแสดงความคิดเห็นเปนภาษาไทยได 
ปรับจาก  Schmidt, Ken (1999). Implementing an Effective Extensive Reading Programme. 
(Online).   
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมเสริมการอาน (สําหรับกลุมทดลอง) 

 
วันที_่_________        
ครั้งที่_________        
 

ระดับพฤติกรรม พฤติกรรม 
1 2 3 4 5 

1. นักเรียนใหความรวมมือกับครูและเพ่ือน
ในชวงของการรวมกิจกรรมเสริมการอาน 

     

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบกับงานที่ครูได
มอบหมาย 

     

3. นักเรียนมีนํ้าใจกับเพ่ือนรวมชั้นและครู
ในขณะรวมกจิกรรมเสริมการอาน 

     

4. พฤติกรรมโดยทั่วไปภายในหองเรียน      
รวม      

 
 
หมายเหตุ: 
 
 ระดับพฤติกรรม 1  หมายถึง  แสดงพฤติกรรมนอยที่สุด 
 ระดับพฤติกรรม 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนอย 
 ระดับพฤติกรรม 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมปานกลาง 
 ระดับพฤติกรรม 4 หมายถึง แสดงพฤติกรรมมาก 
 ระดับพฤติกรรม 5  หมายถึง แสดงพฤติกรรมมากที่สุด 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการอาน (สําหรับกลุมควบคุม) 

 
วันที_่_________        
ครั้งที่_________        
 

ระดับพฤติกรรม พฤติกรรม 
1 2 3 4 5 

1. นักเรียนใหความรวมมือกับครูในการอาน
หนังสืออานนอกเวลา 

     

2. นักเรียนมีความตั้งใจในการอานหนังสืออาน
นอกเวลา 

     

3. นักเรียนมีนํ้าใจกับเพ่ือนรวมชั้นเม่ือเพ่ือนไม
เขาใจเนื้อหาหรือคําศัพท 

     

4. พฤติกรรมโดยทั่วไปภายในหองเรียน      
รวม      

 
 
หมายเหตุ : 
 ระดับพฤติกรรม 1  หมายถึง  แสดงพฤติกรรมนอยที่สุด 
 ระดับพฤติกรรม 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนอย 
 ระดับพฤติกรรม 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมปานกลาง 
 ระดับพฤติกรรม 4 หมายถึง แสดงพฤติกรรมมาก 
 ระดับพฤติกรรม 5  หมายถึง แสดงพฤติกรรมมากที่สุด 
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1.ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการเขารวมโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลาโดย
ใชกิจกรรมเสริมการอาน 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. ขอเสนอแนะ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

† † † † † † † † † † † † † † 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมการอานหนังสืออานนอกเวลา 
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ภาคผนวก ค 
- ตารางเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถทางการอาน 

ภาษาอังกฤษกอน / หลังของกลุมตัวอยาง 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอน / หลังของกลุม
ตัวอยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1-28 : กลุมทดลอง , 29-57 : กลุมควบคุม และเลขที่ 42 : ลาปวย 

นร.คนที่ Pre-test 
(50) 

Post-test 
(50) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

คาเฉลี่ย 

7 
11 
9 
3 
6 
11 
13 
6 
26 
11 
22 
23 
14 
4 
7 
11 
17 
11 
26 
15 
11 
12 
14 
39 
5 
11 
16 
20 

13.61 

15 
14 
12 
11 
16 
14 
17 
8 
25 
14 
23 
22 
16 
17 
18 
13 
24 
20 
21 
14 
18 
14 
21 
43 
12 
19 
14 
26 

17.89 

นร.คนที่ Pre-test 
(50) 

Post-test 
(50) 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

คาเฉลี่ย 

24 
12 
3 
3 
13 
8 
15 
16 
14 
13 
9 
8 
7 
13 
14 
10 
22 
6 
10 
15 
22 
10 
12 
8 
17 
15 
19 
15 

12.61 

17 
13 
4 
7 
8 
7 
14 
14 
11 
22 
4  
6 
16 
5 
12 
13 
8 
8 
14 
13 
17 
7 
9 
12 
25 
17 
22 
17      

12.21 
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ภาคผนวก ง 
- ตารางเปรียบเทียบคะแนนขอมูลแสดงจํานวนหนังสอือานนอกเวลาและระดับ

ของหนังสืออานนอกเวลาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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ขอมูลแสดงจํานวนหนังสืออานนอกเวลาและระดับของหนังสืออานนอกเวลาของกลุมทดลอง ระยะเวลา 8 สัปดาห 
โดยแสดงระดับหนังสือตามระดับ EPER Levels ดังน้ี 

 
หมายเหตุ 1-2 แทน หนังสือEPER Levels เดียวกัน 2 เร่ือง 
 (2) แทน หนังสือเลมเดิม นักเรียนขอยืมครั้งที่ 2 
 (3) แทน หนังสือเลมเดิม นักเรียนขอยืมครั้งที่ 3 
 (4) แทน หนังสือเลมเดิม นักเรียนขอยืมครั้งที่ 4   
 

น.ร. 
คนที่ 

ระดับ
หนังสือ 

สัปดาหท่ี 
1 

สัปดาหท่ี 
2 

สัปดาหท่ี 
3 

สัปดาหท่ี 
4 

สัปดาหท่ี 
5 

สัปดาหท่ี 
6 

สัปดาหท่ี 
7 

สัปดาหท่ี 
8 

1 A A D D(2) D(3) E E(2) E(3) C 
2 A A,B B(2) C C(2) D D(1) E E(2) 
3 A B B(2) A C C(2) E E(2) E(3) 
4 A A A(2) B C C(2) E E(2) D 
5 A A1-2 A1-2(2) B B(2) C C(2) E E(2) 
6 A B B(2) A C E E(2) D D(2) 
7 A A,C C(2) C(3) B D D(2) E E(2) 
8 A A1-2 C C(2) D D(2) D(3) E E(2) 
9 C C1-2 C1-2(2) C2(3) D D(2) D(3) E E(2) 
10 A A1-2 A1-2(2) B C C(2) D D(2) D(3) 
11 B B A C C(2) D D(2) E E(2) 
12 B B B(2) A C C(2) C(3) D D(2) 
13 B B B(2) C1-2 C1-2(2) E E(2) D D(2) 
14 A A B,D D(2) D(3) E E(2) E(3) C 
15 A A1-2 B B(2) E E(2) E(3) D D(2) 
16 A B A C C(2) D E E(2) E(3) 
17 B B B(2) E1-2(1) E1-2(2) E1-2(3) E1-2(4) C C(2) 
18 B B B(2) C C(2) E E(2) E(3) D 
19 C C1-2-3 C1-2-3(2) C1-2-3(3) D D(2) D(3) E E(2) 
20 B B D1-2 D1-2(2) D1-2(3) C C(2) E E(2) 
21 A A B B(2) D D(2) C E E(2) 
22 A A B B(2) E E(2) E(3) C D 
23 B B C C(2) D D(2) E E(2) E(3) 
24 D D1-2 D1-2(2) D1(3) E1-2 E1-2(2) E1-2(3) E3 E3(2) 
25 A A E E(2) E(3) C1-2 C1-2(2) C1(3) C1(4) 
26 A A B D D(2) E E(2) C C(2) 
27 B B C C(2) E E(2) E(3) D D(2) 
28 B B C1-2 C1-2(2) D D(2) D(3) E E(2) 
รวม  38 37 34 32 31 31 28 28 
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หมายเหตุ 1-2 แทน หนังสือ EPER Levels เดียวกัน 2 เร่ือง 
1 แทน นักเรียนยืมเร่ืองที่ 1 ในหนังสือ EPER Levels เดียวกัน  
2 แทน นักเรียนยืมเร่ืองที่ 1 ในหนังสือ EPER Levels เดียวกัน 
(2) แทน หนังสือเลมเดิม นักเรียนขอยืมครั้งที่ 2 
(3) แทน หนังสือเลมเดิม นักเรียนขอยืมครั้งที่ 3 

น.ร. 
คนที่ 

ระดับ
หนังสือ 

สัปดาหท่ี 
1 

สัปดาหท่ี 
2 

สัปดาหท่ี 
3 

สัปดาหท่ี 
4 

สัปดาหท่ี 
5 

สัปดาหท่ี 
6 

สัปดาหท่ี 
7 

สัปดาหท่ี 
8 

29 B A1-2 A1-2(2) C C(2) C(3) B B(2) B(3) 
30 A A B B(2) D D(2) D(3) C C(2) 
31 A A A(2) C C(2) B D D(2) E 
32 A A1-2 A1-2(2) B E E(2) D1-2 D1-2(2) D1(3) 
33 A A1 A2 B D D(2) D(3) C C(2) 
34 A A1-2 A1-2(2) A1-2(3) B B(2) C C(2) C(3) 
35 B B D D(2) C C(2) E E(2) E(3) 
36 B B B(2) C C(2) D1-2 D1-2(2) D1-2(3) D2(4) 
37 B B C C(2) D1-2 D1-2(2) D1-2(3) E E(2) 
38 A A1 A2 D D(2) D(3) B C C(2) 
39 A A1-2 A1-2(2) A1-2(3) A3 A3(2) B B(2) B(3) 
40 A A B B(2) C C(2) D D(2) D(3) 
41 A A C C(2) B B(2) D D(2) D(3) 
42  
43 A A1-2 A1-2(2) A1-2(3) B B(2) C C(2) C(3) 
44 B B B(2) E E(2) E(3) D D(2) D(3) 
45 A A B B(2) C C(2) C(3) D D(2) 
46 B B B(2) A1 A1(2) A2 D D(2) D(3) 
47 A A B B(2) D D(2) D(3) C C(2) 
48 A A,C C(2) C(3) D D(2) D(3) B B(2) 
49 B B B(2) A1 A1(2) A2 C C(2) C(3) 
50 B B B(2) C1-2 C1-2(2) C2(3) E E(2) E(3) 
51 A A B B(2) E E(2) E(3) D D(2) 
52 A A1-2 A1(2) D D(2) D(3) C C(2) B 
53 A A1 A2 B,C B,C(2) B,C(2) D D(2) D(3) 
54 B B B(2) B(3) A1-2 A1-2(2) C C(2) C(3) 
55 B B1-2 B1-2(2) B1-2(3) C C(2) E E(2) E(3) 
56 B B C C(2) D1 D1(2) D2 D2(2) D2(3) 
57 B B B(2) C1-2 C1-2(2) C2(3) D D(2) D(3) 
รวม  35 34 34 33 32 31 30 28 

ขอมูลแสดงจํานวนหนังสืออานนอกเวลาและระดับของหนังสืออานนอกเวลาของกลุมควบคุม ระยะเวลา 8 สัปดาห  
โดยแสดงระดับหนังสือตามระดับ EPER Levels ดังน้ี 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ – สกุล   นางสาวนวทศัน     ชาญสมร 
สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน  63 ซอยสวนฝรั่ง ถนนริมคลองประปา บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
10800 
ประวตัิการศึกษา   
 พ.ศ. 2534  ระดับประถมศึกษา 
    จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) 
 พ.ศ. 2540  ระดับมัธยมศกึษา 
    จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม) 
 พ.ศ. 2544  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
    จากมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 พ.ศ. 2551  ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) 
    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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